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Vremea se menține deosebit de 
călduroasă. Sunt posibile furtuni.

Deva (T.S.) - Una dintre vic
time, de numai 13 ani, s-a îne
cat în lacul Cinciș. Potrivit 
comisarului-șef Marcel Zaha-

■ Căldura insuportabilă 
din acest sfârșit de 
săptămână a „doborât" 
zeci de hunedoreni.

O altă dramă de acest gen 
a avut loc sâmbătă când un 
tânăr de 19 ani din județ s-a 
hotărât să traverseze înot la
cul Keleti din Lupeni. Din spu
sele celor prezenti, la jumăta
tea lacului, a fost cuprins de 
spasme și ș-a înecat. Chemată 
în ajutor, o echipă a Salva- 
montului, împreună cu polițiș

tii, a încercat fecuperarpa tru
pului celui înecat. „Cadavrul 
a fost recuperat a doua zi, 
după ce a fost agățat cu undița

Actualitate
Festival S.O.S
Castelul

Important!
Vă anunțăm că abonamentele la ziarul 

Cuvântul Liber se pot face la sediul 
redacției, la distribuitorii de presă sau la 
telefonul 0801 03 03 03 până în data de 
26.08.2005 pentru județ și până la 31.08.2005 
pentru Deva.

tânărul a suferit unafct; de 
cord datorat epuizării fizice și 
apei reci din lac”, susține 
Ștefan Boca, salvator montan. '
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Pe trotuarul din fața blocului D de pe Bulevardul 
Decebal din Deva s-au efectuat în urmă cu câteva 4uni 
lucrări de reparații la conductele de utilități. în uimă 
aii rămas gropile și pericolul de accidentare a pietonilor.

(Foto: Traian .Mânu)
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ucis-o pe Roxana pentru că îi 
furase ciupercile. De aceea, 
am trimis o serie de probe bi
ologice la Institutul de Crimi
nalistică din București, pen
tru a verifica dacă mobilul 
crimei nu a fost violul. Și asta 
deoarece fetița prezenta urme 
clare de violență care duc 
spre ipoteza unui viol”, sus
ține Marcel Zaharia.

La această dată, presupusul 
asasin se află în arestul IPJ 
Hunedoara. Dacă va fi găsit 
vinovat, acesta va avea de 
executat o pedeapsă cu închi
soarea cuprinsă între șapte și 
12 ani.

Căldura înăbușitoare 
i-a scos afară din case pe 
oameni. Unii au ales să 
meargă în acest week
end la ștrand, în vreme 
ce alții au preferat să 
joace o partidă de șah.

(Epto: Traian Mânu)

ria, din cadrul IPJ Hunedoara, 
cadavrul victimei a fost recu
perat și transportat la morga 
Spitalului Municipal Hune
doara. „Se pare că victima a 
suferit un atac de cord datorat 
contactului brusc dintre cor
pul încălzit al tânărului și apa 
rece din lac”, a afirmat comis- 
arul-șef.

Nici la Brad lucrurile nu 
au stat mai bine. „Peste 30 de 
persoane au solicitat Urgen
ța. Pe lângă cazurile clasice 
de persoane doborâte de căl
dură am avut și situații ale u- 
nor pacienți mușcați de insec
te. Și asta deoarece căldura 
face ca insectele să devină 
deosebit de agresive”, afirmă 
Delia Negriu, asistent medical 
în cadrul spitalului din Brad.

Viol urmat de crimă?
■ Continuă cercetările 
în cazul copilei de 13 
ani, ucisă în apropierea 
satului Grid.

■'W

De nota 10!
Deva (V.R.) - I aj 

cu fotografiile pepțru 
„Ești cel mai bun 
va apărea în ziarul jnos- 
tru de mâine, 2 alHlșt 
a.c. Am primit poz&in 
tot județul. Vor fi WSaete 
27 de elevi de gim^um, 
care.au numai imHmc 
10, și 19 din cicț^Rn- 
mar.

: Deva (T.S.) - Cu toate că la 
numai 24 de ore de la desco
perirea cadavrului, polițiștii 
au reușit să-l identifice pe cri
minal, în persoana lui Daniel 
Ș., de 15 ani, din Călan, există 
suspiciuni în ceea ce privește 
mobilul crimei. Astfel, potri
vit comisarului-șef Marcel Za
haria, „credem că mobilul 
crimei nu este cel declarat de 
criminal. Acesta "susține că a

tămână. Cauza: căldura înă
bușitoare care a generat un 
val de leșinuri și a dat peste 
cap inimile celor suferinzi de 
afecțiuni cardiace. „Am avut 
solicitări zi și noapte. Tem
peraturile deosebit de ridi
cate, de circa 37 de grade Cel
sius au adus la Spitalul Ju
dețean Deva aproximativ 100 
de persoane”, declară asisten- 
ta-șefă a secției de Urgențe.

nSSiyislfim

Deva - Zeci de persoane din 
județ au solicitat sprijinul me
dicilor în acest sfârșit de săp-

.iun winunti
i [ft K K Sir. 22 Decembrie, nr. 37 A
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Cantitatea de cărbune
Cantitatea de cărbune extras în România, în primele 
cinci luni ale anului, s-a cifrat la 13,496 milioane tone.

1lberiu.strola0lnformmedla.ro
care.au
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• Proteste. Poliția egipteană 
a intervenit, sâmbătă, împo
triva manifestanților care pro
testau față de regimul preșe
dintelui Hosni Mubarak (foto) 
și a reținut câteva zeci de per

soane. Manifestația fusese organizată ca pro
test față de intenția lui Mubarak de a can
dida pentru un nou mandat prezidențial.(MF)

Concesie
Ankara (MF) ■ Turcia 

a îndeplinit una dintre 
condițiile esențiale sta
bilite de UE pentru des
chiderea negocierilor de 
aderare la 3 octombrie, 
semnând acordul pri
vind extinderea uniunii 
vamale și pentru Repu
blica Cipru. Turcia a 
anexat la acest docu
ment o declarație care 
precizează că semnarea 
acordului nu este echi
valentă cu recunoaște
rea Republicii Cipru.

Saddam Hussein

Vară fierbinte la Scotland Yard
I Polițișii din Marea 

Britanie încearcă să 
descopere autorii aten
tatelor de la Londra.

Londra (MF) - Poliția bri
tanică a arestat 28 de per
soane în ancheta asupra aten
tatelor din 7 și 21 iulie, iar 
11 dintre suspecți se află încă 
în detenție în Marea Britanie, 
a anunțat Scotland Yard. 
Sâmbătă seara, unul dintre 
suspecți a fost eliberat, fără 
ca împotriva sa să fie formu
late acuzații. El fusese ares- Ultimul suspect a fost arestat în capitala Italiei, Roma

amplasat bomba din stația de 
metrou Shepherd's Bush.
Alte arestări

Poliția din Zambia a con
firmat arestarea lui Harooa; 
Aswat, cetățean britanic 1^ 
nuit de implicare în atentate
le din 7 iulie de la Londra. 
„Arestarea sa a avut loc în 
urma anchetelor de securitate 
aflate în curs de desfășurare 
în legătură cu amenințarea 
teroristă cu care este suspec
tat că ar avea legătură As
wat”, se arată într-un comu
nicat al poliției, semnat de co

Nemulțumire
Varșovia (MF) - Șeful 

diplomației poloneze, 
Adam Rotfeld, a cerut 
UE să ia măsuri pentru 
a determina Belarusul
„să respecte drepturile 
omului și ale minorită
ților”. Scrisoarea a fost 
transmisă și înaltului 
reprezentant UE pentru 
politică externă, Javier 
Solana. Ca urmare a com
portamentului autorită
ților de la Minsk față de
minoritatea poloneză din 
Belarus și a acuza
țiilor de amestec 
în treburile in
terne ale Belaru- 
sului, Polonia și-a 
rechemat joi 
ambasadorul 
de la Minsk.

Dezmințire 
Bagdad (MF) - Tribu
nalul special irakian a 
dezmințit ieri infor
mațiile potrivit cărora 
fostul președinte ira
kian Saddam Hussein 
ar fi fost agresat de 
un necunoscut la în
cheierea audierii de 
joi. „Informația este 
falsă. Tribunalul res
pectă drepturile omu
lui în privința trata
mentului aplicat acu
zaților", a declarat un 
purtător de cuvânt al 
instanței irakiene. Co
mitetul pentru apăra
rea lui Saddam Hus
sein, cu sediul la Am
man, anunțase, sâm
bătă, că fostul dicta
tor a fost lovit de un 
necunoscut joi, după 
încheierea unei au
dieri desfășurate la 
Bagdad. Saddam Hu
ssein se află în custo
dia forțelor ameri
cane, într-o bază din 
apropierea aeropor
tului din Bagdad.

tat, în 23 iulie, la Tulse Hill, 
în cursul anchetei, polițiștii 
au percheziționat 14 locuințe 
din Londra și două din Bir
mingham, iar anchetatorii au 
analizat 8.500 de documente și 
35.000 de casete video înregis
trate de camerele de securita-

uă valuri de atentate au in
clus 5.300 de acțiuni și opera
țiuni ale poliției, se arată în 
comunicatul Scotland Yard. 
Printre cei 11 care sunt încă 
reținuți se numără trei dintre 
persoanele bănuite de comite
rea atentatelor eșuate din 21

alias Muktar Mohammed Said, 
Ramzi Mohammed și Yasin 
Hassan Omar. „Un bărbat ares
tat vineri la Roma face obiec
tul unui mandat de arestare 
european”, a precizat poliția 
britanică, adăugând că sus
pectul este Isaac Hamdi, alias

mandantul forțelor de ordine 
din Zambia, Ephraim Mateyo. 
în 22 iulie presa americană a 
relatat că anchetatorii au de
pistat că el a primit circa 20 
de apeluri telefonice din par
tea celor patru autori ai aten
tatelor din 7 iulie, soldate cu

iulie: Muktar Said Ibrahim, Osman Hussain, bănuit că a 56 de morți și 700 de răniți.te. Anchetele asupra celor do-

distrus în urma

Soldații Irakieni

♦ X
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Vor sa reia programul nuclear
Teheran (MF) - Iranul va informa cel târ

ziu astăzi Agenția Internațională pentru 
Energie Atomică (AIEA) asupra reluării 
unora dintre activitățile din programul nu
clear și a intenției de a rupe sigiliile uno
ra dintre instalațiile nucleare, a anunțat Mi
nisterul iranian de Externe. Uzina de con
versie a uraniului se află la Ispahan. Acti
vitatea acesteia a fost întreruptă în noiem
brie, în vederea desfășurării negocierilor^ 
dintre Iran și țările europene. Unul dintre 
negociatorii iranieni a anunțat că autori
tățile de la Teheran au cerut țărilor euro
pene să prezinte propuneri de cooperare în 
domeniul nuclear. în cazul în care nu va 
primi aceste propuneri, Republica Islamică 
este decisă să reia o parte din activitățile 
de conversie a uraniului, cu riscul ca aceas
tă situație să fie luată în discuție de Con
siliul de Securitate al ONU, a declarat Aii 
Agha Mohammadi. „Dacă propunerile euro
pene nu iau în considerare cerințele noas
tre minimale, vom relua activitățile de con
versie de la Ispahan”, a adăugat Mohamma
di. Șefii misiunilor diplomatice germană, 
franceză și britanică de la Teheran au trans
mis sâmbătă un mesaj autorităților iranie
ne, precizând că propunerile europene vor 
fi transmise în data de 7 august.

Retragere
Tbilissi (MF) - Rusia a 

început să își retragă tru
pele din Georgia, la două 
luni după încheierea unui 
acord bilateral. Retrage
rea celor două baze ruse 
situate pe teritoriul gior- 
gian ar trebui făcută până 
la sfârșitul anului 2008. 
Prezența militară rusă în 
Georgia datează din cea 
de-a doua jumătate a seco
lului al XVIII-lea.

Negocieri
■ în Bulgaria, țara care 
încearcă alături de 
România să adere la 
UE, se caută premier.

Sofia (MF) - Liderul Parti
dului Socialist bulgar, Ser- 
ghei Stanișev, ar putea deveni 
candidatul la funcția de pre
mier susținut de Mișcarea Na
țională Simeon al II-lea (MNS),- 
în cazul în care nominaliza

dure în Bulgaria
rea sa va fi sprijinită de toate 
grupurile parlamentare. „Pen
tru aceasta, trebuie să avem 
o coaliție parlamentară lar
gă”, a declarat vicepreședin
tele Mișcării Simeon al II-lea, 
Borislav Velikov, adăugând 
că este necesară realizarea 
unui acord în acest sens.
Negocieri

Forțele de centru au anun
țat, vineri, că negociază struc

tura viitorului Cabinet cu toa
te partidele parlamentare, in
clusiv cu Partidul Socialist și 
cu Mișcarea pentru Drepturi 
și Libertăți, a minorității tu> 
ce. Președintele Ghiorghi Păt- 
vanov urmează să ofere 
Mișcării Naționale Simeon 
al II-lea mandatul pentru for
marea Guvernului, după ce 
Partidul Socialist nu a reușit 
să obțină votul de învestitură 
pentru Executiv.

Marko Bela își apără miniștrii

Uzina de conversie a uraniului, de la Ispahan

■ Președintele UDMR, 
Marko Bela, nu este de 
acord cu remanierea nici 
unui ministru al Uniunii.

Târgu-Mureș (MF) - Marko 
Bela spune că nu există ne
mulțumiri legate de activitatea 
acestora. „Aș fi de acord cu 
remanierea unui ministru al 
UDMR, dacă ar exista nemul-, 
țumiri. Dar nu există, nici din 
partea conducerii Uniunii, nici 
din partea colegilor de coali
ție”, a declarat Marko Bela. 
Analiză internă

Președintele UDMR a afir
mat că la ultimul Consiliu al 
Reprezentanților Unionali s-a 
făcut o analiză a reprezentan
ților UDMR în Guvern și 
aprecierea a fost pozitivă. Mai 
mult, Marko s-a declarat foar
te mulțumit de activitatea ti
nerilor care au fost promovați 
ca secretari de stat și care 
„fac față, au inițiativă și o 
abordare inovativă”. El a sus

ținut că are o singură îngri
jorare și teamă în privința 
funcționării coaliției de gu
vernare, pentru că aceasta îi 
amintește de „bâlbâielile” din 
perioada 1996-2000.

„Foarte multe gesturi, de
clarații de presă pripite din 
partea multora, reglarea unor 
probleme prin presă. N-ar tre
bui să repetăm acele greșeli, 
pentru că avem condițiile de 
funcționare a coaliției și o 
majoritate stabilă”, a declarat 
liderul Uniunii.
Anticipate

Marko Bela s-a pronunțat 
din nou împotriva alegerilor 
anticipate. „în loc să venim 
în fiecare săptămână cu ale
geri anticipate, ar fi mult mai 
bine dacă am lucra”, a spus 
președintele UDMR, care a nuan
țat ideea exprimată în urmă 
cu o săptămână de vicepreșe
dintele executiv al forma
țiunii, Borbely Laszlo, potrivit 
căruia UDMR ar fi în stare să

guverneze singură și eficient. 
„Nu am glumit când am spus 
că ar fi mai bine ca UDMR să 
guverneze singură. Glumeam 
dacă spuneam că e posibil”, a 
mai declarat Marko Bela.

Repatriere
Islamabad (MF) - Pakis

tanul îi va repatria pe toți 
cetățenii străini care stu
diază în școlile coranice, 
măsura fiind inclusă în t 
lupta împotriva extremis
mului islamist declanșată 
după atentatele de la Lon
dra, a anunțat Guvernul 
de la Islamabad. „în școli- , 
le islamice din Pakistan 
studiază 1.400 de studenți 
străini și am decis să îi 
retrimîtem în țările lor 
deoarece nu vrem ca ima
ginea țării noastre să fie 
umbrită dacă unii dintre 
acești studenți se vor re
găsi într-o zi implicați în 
activități teroriste”, a de
clarat ministrul pakista
nez de Interne, Aftab Ah
med Khan Sherpao. în 1 
cursul operațiunilor lan- t5 
sate în Pakistan după 
atentatele de la Londra au 
fost reținute mai mult de 
800 de persoane.
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Stâni electrificate!?
• Mană. Unitatea Fitosanitară din cadrul 
DADR Hunedoara recomandă continuarea 
tratamentelor cu fungicide pentru comba
terea manei la tomate și castraveți. Familiile 
de albine trebuie protejate împotriva intoxi
cațiilor cu pesticide. (L.L.)

Senatul, blocat 
la treaba mare!

Deva (L.L.) - Subvențiile 
acordate agricultorilor din 
zona montană au fost epuizate 
într-un interval de timp foarte 
scurt, la DADR Hunedoara 
Hind înregistrate și aprobate 
peste 500 de dosare în acest 
sens. „în următoarea perioadă 
va fi aprobată acordarea unei

Tiberiu Stroia______________
tiber1u3troiaelnformmedla.ro

Oricât de mult se chinuie contribuabilul sa

și mulțumească aleșii, nu reușește deloc. Le- 
am cumpărat perdele de nouă miliarde, le 
construim piscină, le mărim salariile, le plă
tim diurnă și le dăm șpăgi, dar cu toate aces
tea ei nu sunt mulțumiți. De aceea, nu poți să 
nu te-ntrebi: oare parlamentarii noștri au po
porul pe care-l merită? Cu siguranță că nu. Iar 
cel mai concludent exemplu este ultima lovi
tură pe care românașul de rând a dat-o cu 
nonșalanță aleșilor neamului. Cărora le-a a- 
menajat un sediu nou de sute de miliarde, 
dar, după cum se plâng senatorii, nu l-a dotat 
cu suficiente toalete.

Și de aceea, toaletele respective trebuie per

sonalizate. Spre exemplu, într-o budă PRM- 
istă, senatorul este întâmpinat cu cântece 
patriotice. Și, în timp ce trage vânturi cu ca
racter naționalist, are la dispoziție hârtie 
igienică pe care poate nota lista trădătorilor 
de neam și de țară. într-un WC cu destinație 
PSD-istă, ștergerea la fund se face cu limbi de 
leinn. Asta în cazul în care lipsește pupin- 
curistul de serviciu. Nu trebuie uitate 
toaletele Alianței, unde nu trebuie să se mai 
audă nici o muscă. Și unde, la plecare, 
fiecare senator este blagoslovit cu mult 
cunoscutul slogan, ușor modificat, „Să vă fie 
de bine!" De aceea, dragi contribuabili, să 
luptăm sub sloganul „Decât un senator 
crispat,-mai bine-o țară plină -de-rahat!"

Ion Simion, director )ADR

alte subvenții pentru achizi
ționarea de utilaje agricole, 
fără a mai fi destinată special 
zonelor montane. Agricultorii 
vor putea achiziționa grupuri 
electrogene (recomandate în 
zonele greu accesibile unde nu 
există rețea de alimentare cu 
energie electrică sau aducerea 
acesteia presupunând costuri 
mari) și platforme de muls. 
Vreau să fac încă un apel 
către agricultorii hunedoreni 
să încerce să înțeleagă impor
tanța și beneficiile asocierii. 
Le va fi mult mai ușor să se 
descurce și vor putea trata de 
la egal la egal cu procesatorii 
pentru stabilirea prețurilor de 
achiziție a produsului vân
dut”, spune directorul DADR 
Hunedoara, Ion Simion.

Adina cos 
mina Iancu, 
de 29 de ari, 
și Sorin 
Daniel Mar
coni, de 25 
de ani, din 
Orăștie, au 
spus „DA“ în 
fața ofițeru
lui Stării 
Civile, fie 
dorim „Casă 
de piatră”!
(Foto: Traian Mânui

Banii părinților, pe calculator
■ Tinerii hunedoreni 
au acasă computere, 
achiziționate însă cu 
banii părinților.

Clara Păs___________________
clara.pas0nformmedia.ro

Deva - în ultimii ani a avea 
un calculator la domiciliu a 
devenit fie o modă, fie o nece
sitate. în prima -categorie in
tră liceenii și studenții pen
tru care calculatorul repre
zintă mai mult o cale de acces 
facilă la... lumea exterioară, 
prin intermediul Intemetului. 
Ceilalți sunt persoane care își 
câștigă existența din utiliza
rea calculatorului. Este vorba 
de cei care lucrează în dome
niul IT. „Mâi toată lumeâ

vrea să aibă un calculator. 
Lunar vindem peste 20 de cal
culatoare. Cerința mare este 
pentru sistemele multimedia 
și cele care permit conectarea 
la Internet. Ca valoare, cumpă
rătorii simt dispuși să inves
tească, în medie, între 18 și 
25 de milioane de lei”, ne-a de
clarat Nicolae Bodea, manager 
Reflex Computers Deva.
Service-ul e necesar!

„în ceea ce privește decizia 
de achiziționare a unui cal
culator, ea este influențată de 
reclame. Persoanele fizice se 
îndreaptă spre magazinele 
care se ocupă exclusiv de 
vânzare, chiar și în rate. E 
drept că acest segment al 
populației este unul cu po
tențial, ce nu trebuie negli

jat. Clienții-persoane fizice 
sunt foarte sensibili la preț 
și mai puțin la serviciile o- 
ferite. Mă refer la service, 
consultanță, care sunt im
portante. Noi ne axăm mai

mult pe firme, instituții, care 
dispun de bani și își reîn
noiesc în mod constant par
cul de calculatoare”, a pre
cizat Sorin Nădăban, mana
ger Toptech Deva.

Tinerii își doresc calculatoare acasă

Oficialitățile admiră arta popularăMărgelele tenteazăSună clopoțelulPietre semiprețioase

De toate pentru toți, ca la târg (Foto: Traian Mânu) Arta populară are succes

Oale de Obârșa Ouă încondeiate Icoane pe piatră DemonstrațieFarfurii de Horezu Obiecte din lemn

Ceramică pentru decorarea interioarelor

■ Actuala ediție a Târ
gului meșterilor popu
lari a dovedit că arta 
se bucură de succes.

Deva (V.R.) - La Târgul 
meșterilor populari de anul 
acesta platoul din fața Casei 
de Cultură Deva a fost neîn
căpător pentru standuri și 
pentru vizitatori, mai ales în 
serile pe răcoare.

Organizat de Centrul Jude
țean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradițio
nale, cu sprijinul autorităților

județene și locale, târgul s-a 
bucurat de o masivă partici
pare a meșterilor cu diverse 
meșteșuguri din țară.

A impresionat diversitatea 
ofertei. Ceramica, de la cea de 
Vădastra, reconstituită după 
cioburi descoperite de arhe
ologi, la renumitele motive de 
Horezu și la atât de necesa
rele oale de Obârșa, a fost 
pentru toate gusturile. Iar 
icoanele erau pictate pe lemn, 
pe sticlă și pe pietre.

De altfel târgul a oferit de 
toate, pentru toți, alături de 
obiecte autentice găsindu-se

și contrafaceri. Valeria Sto- 
ian, remarcând această coe
xistență, era totuși bucuroasă 
că descoperise niște icoane pe 
sticlă care-i aminteau de copi
lărie și motive foarte vechi pe 
ouăle încondeiate. Iar Vladi
mir Manciu se declara mul
țumit pentru că își cumpă
rase piese de șah.

Deși duminică un târg ase
mănător s-a desfășurat la O- 
bârșa, foarte mulți meșteri 
au rămas cu creațiile lor la 
Deva, spre bucuria celor cer 
au dorit să le vadă sau să le 
achiziționeze.

tiber1u3troiaelnformmedla.ro
clara.pas0nformmedia.ro
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Ziua Tanchiștilor______________________________
Ziua veteranilor de război. Liga Veteranilor de Război a 
decis să-i omagieze pe veterani la această dată în amintirea 
trecerii Dunării, la 1 august 1877, de către Armata 
Română, pentru cucerirea independenței________________
1999 - * murit actrița Silvia Dumitrescu-Timică, cu o 
îndelungată carieră teatrală (filme: „Cătușe roșii", 
„Bădăranii", „Furtuna") (n. 29.10.1902)__________________
1945 - S-a născut Sudor Gheorghe, solist vocal, instru
mentist, compozitor, actor la Teatrul Național din Craio
va__________________________
Macavel - o sărbătoare cu dată fixă, închinată unui per
sonaj creștin care ar fi fost prins și ars de păgâni într-un 
cuptor încins. Coincide cu începutul Postului Sfintei Marii.

1 august - Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinții
7 Mucenici Macavei; începerea Postului Ador
mirii Maicii Domnului.

• -1

Ute

&

... vt ........................................-’.v-viv..

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice;_____________________________________________________
Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:__________
09.00-15.00 Str. Mărăști, bl. 6 __________  ________
Apă
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:_____________________
08.00-15.00 Calea Zarandului, bl. 43 și I _______ __

Str. I. B. Deleanu, G. Barițiu, S. Bărnuțiu, 
Coziei, Călugăreni, Eroilor, Prunilor, Piața Unirii

Soluția integramei d in nu-
mărul precedent: P - Q -
S - S - COSMETICA - RA-
HARAP - ST - TEN - IT -
RAS - CP - 1 - SES - FARD
- TIRS - ARM - VISA - GG
- U - ȘTIRE - GT - ATE -
TALER - C - NC - M INA -
ESTON - ȚIPI - TU - IN -
FALS.

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica______929
Dispecerat gaz______ 227091
Informații GER 212725
Urgențe 112
Pompieri________________981
Jandarmerie________ 956
Poliție__________________ 955
O.J.P.C. HD 214971

21 mart.-20 apr.

Drumurile scurte, deși obositoare, vă ajută. Primiți o veste 
ambiguă. încercați să fiți înțelegător cu un vechi prieten 
care vă irită.

21 apr.-20 mai

Cu un oarecare calm reușiți să evitați declanșarea unft 
mare conflict la serviciu. Pe cei necăsătoriți îi ajută păiw 
în orice situație.

21 mai-20 iun.

Nu vă evidențiați prin bună organizare, dar compensați 
prin inteligență, originalitate. Pe alții îi învățați greu să se 
adapteze.

21 iun.-20 iul. _________________ _________

Acasă vă confruntați cu probleme iritante, dar nu nere
zolvabile. Depășiți o situație dificilă cu calm și răbdare și 
nu veți regreta.

21 iul.-20 aug. ______ _____

Vă supără comportamentul șefilor și colegilor. Regretați că 
ați acceptat actualul post, dar familia vă amintește că nu 
sunt bani.

21 aug.-20 sept. '_________

Sunteți agitat și vă străduiți să terminați la timp o lucrare 
importantă, începută cu ceva timp în urmă. Deveniți autori
tar și critic cu toată lumea.

21 sept.-20 oct.__________________________________

Dacă relația cu partenerul merge bine, nu o neglijați. Roa
dele nu vor întârzia să aparăl Cel singuri azi sunt asaltați 
de persoane de sex opus.

21 oct.-20 nov.

Chiar dacă nu ați rezolvat tot ce v-ați propus, nu trebuie 
să intrați în panică. Cunoștințele dv vă permit speculații 
financiare.

21 nov.-20 dec.
— 'I 

Vă parvin vești multe, de la diverse persoane. Nu le (feți 
crezare fără verificare. Nu toate vin de la persoane bine 
intenționate.

21 dgc-20 ian. __________

O problemă veche vă macină nervii. Azi sunteți foarte exi
gent cu cei din jur, le cereți să fie mai ordonați în activi
tate.

21 ian.-20 fete. ________ __________ î__________

Doriți să trăiți clipe de excepție alături de cei fragi, 
îmbunătățirile profesionale sunt iminente dacă rămâneți 
„în priză".

21 febr.-2O mart. _____ __

In ultimul timp ați permis unor persoane să se amestece 
în casa dv. Luați măsuri cât mai repede, ca situația să nu 
degenereze.

730 Jurnalul TVR 
7:15 Patrimoniul universal al 

omenirii
7:45 Cinci minute 

de cultură
830 Portul miracolelor 
8:50 Miss World 

România
930 Sănătate 

pentru toți
9-30 Teleshopping 

1030 Misteriosul 
0 John Doe 

10:50 Tdcenodopcdici 
11>45 Interes 

general
1330 Stideții 
1330 Desene

El animate: Boo 
1430 Jianalul TVR. Sport.

Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Patrimoniul universal al 

omenirii
1530 Kronika 
16:55 Campionatul Mondial 

de Nata{ie. Rezumat 
1730 Nocturne 
1830 învinge apele 
1930 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

XM» Ochiul magic 
2030 Cultura eco 
2130 Sfârșitul lumii: Patru 

scenarii
2230 Starhunter (Canada,
0 2003). Episodul 17. Cu: 

Clive Robertson, Tanya 
Allen, Dawn Stem 

2330 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

2330 Miss World România 
2335 Munford (dramă,

Cl SUA 1999). Cu: Loren 
Dean, Hope Davis, Ja
son Lee. Regia Law
rence Kasdan. într-un 
mic orășel cu numele de 
Mumford, un psihiatru 
cu același nume își 
desfășoară liniștit 
ședințele de terapie. 
Lumea are încredere în 
el, iar Mumford obține 
adesea rezultate nesper
at de bune.

130 Nocturne 
225 Jurnalul TVR

7:00 Știrile Pro 
IV Ce se întâmplă, 
doctore?

9:15 Tânăr și
0 neliniștit 

10:15 Tu ești, 
tu câștigi 

11:15 Căpitanul
(reluare) 

13:00 Știrile
Pro TV 

13:45 Te vezi la 
Știrile PRO TV 

1430 Vrei Teo, ai Teol Emi
siune de divertisment 

1630 Tânăr și
0 neliniștit Cu: Eric Brae- 

den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter Berg
man, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile
Pro TV

17:45 Tu ești, tu câștigil 
Emisiune de divertis
ment

18:55 Știrile 
sportive 

1930 Știrile ProTv Sport Vre
mea

20:15 Pericolul din adâncuri
O (dramă, coproducție, 

1997). Cu: Stephen 
Baldwin, Gabrielle 
Anwar, Tom Conti. 
Cercetătorii Harry Rein
hardt (Tom Conti), Rick 
Postley (Sthephen Bald
win) și Laura Dyson 
(Gabrielle Anwar) se 
află la bordul unui sub
marin nuclear într-o 
nisiune de retină, 

studiind secretele 
ascunse în apele adân
ci de sub calota polară. 

22:15 La Bloc 
2330 Știrile Pro TV 
23:45 Vreau să fiu mare 
23:50 Dispăruți fără urmă.

El Cu: Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 

■ Jr., Eric Close 
045 Icstrim tivi 
1:15 Știrile Pro TV

7:00 Observator. Sport 
8:00 în gura presei 
9:00 Anastasia 

10:00 întâmplări hazlii 
1030 Concurs interactiv 
12:00 Dădaca 
13:00 Observator Cu Simona

Gherghe 
13:45 Norocul irlandezului

H (reluare)
16:00 Observator Cu Andreea 

Berecleanu și Andrei 
Zaharescu

16:45 Vh/ere a trăi cu
0 pasiune. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna.

17:30 Anastasia Cu: Elena
0 Korikova, Petr Krasilov, 

Daniel Strakhov. 1839, 
St. Petersburg... 
Secrete, minciuni, 
trădări...

1830 Sitcom: Divertis - Felix 
și Otilea

19:00 Observator Cu Alessan
dra Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. Meteo

2031 dbinele udgașe
Q (thriller, SUA 1995). Cu: 

Robert Hays, Nancy 
Stafford, Ryan Phillippe. 
Când albinele atacă o 
fermă izolată, familia 
trebuie să rămână unită 
ca să supraviețuiască 

2230 Observator 
2330 Sitaom: Divertis - Felix 

și Otilea
030 Șoimul deșertului
O (acțiune, SUA 1992). 

Cu: John Haymes New
ton, Paul L Smith, Judie 
Aronson. Un erou indi
an, Joe Highhawk, ajută 
un cuplu să-și recu
pereze banii din mâinile 
unor ticăloși

230 Concurs
Interactiv

330 Observator (reluare) 
4:00 Dilemele vârstei 
430 Dădaca (reluare) 
530 Vivere - A trăi cu pasi- 
0 une (reluare)

6.-00 îngerii lui Charlie: în 
goana mare (acțiune,

** SUA 2003)
745 Dragoste nebună

I 13 (comedie, SUA, 2003). 
Cu: Laura Harting

' 920 Urmează la HBO
925 Concert Britney Spears 

- Live at Onyx Hotel 
11:00 Banda Olsen și submar

in inul (familie, Danemar- 
ca, 2003) 

1235 Cursă sub soare
O (dramă, SUA, 1996) 

14:15 Grădinița lui Tăticu'
O (comedie, SUA, 2003). 

Cu: Eddie Murphy, Jeff 
Garlin, Steve Zahn 

15:45 Kate și Leopold
țj (romantic, SUA 2001). 

Cu: Meg Ryan 
17:40 Urmează la HBO 
1745 îngerii lui Charlie: în

■ j goana mare (acțiune, 
SUA, 2003). Cu: 
Cameron Diaz, Drew 
Barrymore, Lucy Liu, 
Crispin Glover 

19:30 Pe platourile de 
filmare. Episodul 31 

19:55 Urmează la HBO

20:00 Evelyn (dramă, 
Irlanda, 2002). Cu: 
Pierce Brosnan, Aidan 
Quinn, Julianna Mar
gulies, Stephen Rea, 
Niall Beagan. Regia: 
Brace Beresford

2135 Nașul stresat (comedie,
IS SUA 2002). Cu: Robert 

De Niro, Billy Crystal, 
Usa Kudrow, Joe 
Viterelli, Joey Diaz. 
Regia: Harold Ramis 

23(10 Urmează la HBO 
23:15 Normal (dramă, SUA

13 2003). Cu: Jessica 
Lange, Tom Wilkinson, 
Hayden Panettiere, 
Clancy Brown, Joseph 
Sikora, Richard Bull. 
Regia: Jane Anderson 

1:10 Monique (comedie, 
Q Franța, 2002). Cu: 

Albert Dupontel, Mari
anne Denicourt, Philippe 
Uchan, Marina Tome, 
Sophie Mounicot

0730 Atenție se cântă (0 0830 
Teleshopping 0830 Secrete 
regale 09:00 Minorități sub trei 
dictaturi 09:30 Poftă bună 
10:00 Tonomatul de vacantă 
1130 Cinci minute de cultură 
11:45 Pasiuni 12:40 Farmece 
13:30 Teleshopping 1400 De
sene animate: Sagwa, pisica 
siameză 14:30 Fiica oceanului 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Zona de conflict 1700 
Rebelii 17:50 Mistere și mituri 
ale secolului XX-lea 18:20 
Zestrea românilor 19:00 Soția 
lui Lorenzo 20:00 Dragul de 
Raymond 20:25 Judecată fără 
Călin Nemeș 2130 Jurnalul 
TVR. Sport. Meteo 22:00 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 22:15 Afacerea Carolyn 
Warmus (dramă, SUA 1992). 
23:50 Agenția. Cu: Gil Bellows, 
Rocky Carroll, David Salomon

11D0 Vise 1255 Apropo de... 
vedete 1330 Misterele planetei 
albastre (r) 13:55 Apropo de... 
muzică 1400 înapoi în viitor 
15:00 Verdictxrimă! 15:45 
Teleshopping 16:00 Telefonul 
de la miezul nopții 17:00 O 
idioată fermecătoare (comedie, 
coproducție). Cu: Brigitte Bar
dot, Anthony Perkins 19:00 
Surorile. 20:00 Xena: Prințesa 
războinică.22:00 Careul de roc- 
keri 00:15 Duzina de ticăloși

15:05 Imagini de viață 15:40 
Vară aventuroasă (SUA) 1630 
12+ 17:00 Piaza (Italia). Cu: 

j Roberto Alpi, Sergio Troiano,
Serena Bonanno, Roberto Far- 
nesi, Elisabetta Coraini 17:30 
Telesport: CM de înot și polo 
18:30 Știri 1835 Știri econom
ice 1845 Știri regionale 1930 
Povești 19:40 Hotelul inimilor 
(Italia) 2030 Știri, meteo, sport 
2135 Girofaral albastra 22:05 
Soții de fotbaliști 23:00 Luni 
seara 23:30 Casa culturii 2430 
Marea Carte 0025 Știri '

15:00 Dragoste și putere (s) 
1630 Mutant X (s) 16:55 News 
Radio. Cu: Dave Foley, Stephen 
Root, Andy Dick. Regia: Paul 
Simms (s) 17:30 Cash Taxi 
1830 Focus. Sport. Meteo. Cu: 
Cristina țopescu 1930 Special 
2030 Sala de judecată. Cu: Joe 
Mantegna, Linda Purl, James 
Gamer, Charies Duming. Regia: 
Paul Levine 21:00 Alertă med
icală. Cu: Neal McDonough, 
Kelli Williams, Christopher 
Gorham22;00 Cash Taxi 2230 
Trăsniți în N.AT.0.2330 Focus 
Plus. Cu:Silvia Ticula 23:30 
Fanatik Show 0145 Focus

NATIONAL
07:00 Retransmisie N24 1030 
Rebecca (s, r) 11:00 Albumul 
național (r) 13:00 Rebecca 
1430 Jurnalul de prânz 1430 
Detectivi în paradis (s) 1530 
Academia Vouă 1630 Viața ca 
telenovelă 16:30 Rebecca (s) 
1730 Naționala de bere 1830 
24 de ore Național TV 19:20 
Sport la Național TV 1945 țara 
Iu1 Papură Vouă 2030 Taxi Dri
ver 21:00 Inspectorul Fowler 
21:30 Academia Vouă 2230 
Cu orice preț (comedie roman
tică, SUA, 2000). 0030 Națio
nalul de la miezul nopții. Sport. 
Meteo

07:00 Magellan. Călătorie 
științifică în jurul Pământului 
0725 Bună dimineața, 
Ungaria I 07:55 Mokka (maga
zin) 10:10 Sodă - joc telefonic 
11:10 Teleshop 12:45 Salome 
(SUA) 1345 Pe autobuz (come
die, Anglia) 1530 Joc 1625 
Cărările iubirii (Mexic) 17:30 
Vaporul dragostei (SUA) 1830 
Anita (SUA) 1930 Știri, meteo 
2030 Prieteni buni (comedie 
SUA) 20:30 Activ (magazin) 
21:15 Mr. Bean 21:50 Bean - 
filmul catastrofă (comedie, 
Anglia/SUA 1997) 0125 Bună 
seara, Ungaria! 0235 Concert 
TNT 2002

08:15 Culoarea păcatului (r) 
09:15 Mama vitregă (r) 1030 

. Numai iubirea. Telenovela din 
spatelei telenovelei (r) 12:15 

’ Amazoana 13:15 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (r) 14:15 
Legături de familie (r) 1530 
Jesus 1630 Luna. Cu: Gaby 
Espino, Christian Meier, Ana 
Cristina Geithener 1730 Poveș- 
tiri adevărate 18:00 Rețeta de 
acasă 18:10 Pariul iubirii 2030 
Mama vitregă. Cu : Victoria 
Ruffo 2130 Anita. Cu: Ivonne 
Montero,2330 Culoarea păca
tului 00:00 Legături de familie 
(reluare)

B1TV
0630 Teleshoping 0730 Viața 

, dimineața 09:00 Verissimo. 
: Emisiune de divertisment 1030

Lumea cărților 10:15 Euromaxx 
j 10:40 Jet set 10:50 Calendar 

ecumenic 1130 Fan X. 1130
* Economia în 60 de minute (r)

1230 Teleshoping 1335 Marș
* forțat 1430 Teleshoping 1435 

înapoi în Kansas (r) 1535 Cas
cada fermecată 16:30 Ne 
privește! 1745 Fan X1830 6!
Vine presa! 2030 Misiune 
imposibilă 20:30 Lumea în 
10.000 de minute 2130 Show
biz 2230 Nașul 2345 Ediția de 
noapte 0030 6I Vine presa!

12:15 Echipa de intervenție 
(acțiune, SUA 1994) 1430 Fii
cele lui McLeod 14:45 Misiune 
de salvare (dramă, SUA/Aus- 
tralia, 1993) 1630 Febra mări
tișului (comedie, SUA, 2004) 
18:15 Promisiuni deșarte (dra
mă, SUA 1993) 20:00 Fiicele 
lui McLeod 2130 Alegeri difi
cile (dramă, SUA 1996) 2245 

< Jordan 2345 Crimele din Mid- 
somen Toamnă întunecată (po
lițist, Marea Britanie, 2001) 

’ 01:30 Eroare fatală (thriller, 
; SUA, 1999). Un virus mortal 

amenință viețile multor oameni. 
Doi ofițeri din cadrai Unității de 
Cercetări Medicale

06.30-07.00 Observator (r) 
1630 -1645 Știri locale (d)

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARB
Z i . 5...........   - /-L -.

12.15 Echipa de intervenție 
(acțiune, SUA 1994) 

14.00 Fiicele lui McLeod 
1445 Misiune de salvare 

(dramă, SUA/Australia, 
1993)

, 1630 Febra măritișului (come
die, SUA 2004)

i 18.15 Promisiuni deșarte 
(dramă, SUA 1993) 

20.00 Fiicele lui McLeod 
21.00 Alegeri dificile (dramă, 

SUA 1996)
2245 Jordan (s)
2345 Crimele din Midsomen 

Toamnă întunecată 
(polițist, Marea Bri
tanie, 2001)

0130 Eroare fatală (thriller, 
SUA 1999)

DISCOVERY
09.00 Planetele: Uriașii 10.00 
Mega-râzboaie cu fiare vechi 
11.00 Confruntarea fiarelor 
12.00 Vânătorii de mituri 13XT 
Impact cu cometa 14.00 U,. 
miracol pe orbită 15.00 Pla
netele: Uriașii 16.00 Mega- 
războaie cu fiare vechi 17.00 

; Motociclete americane, Flre- 
bike 2 18.00 Bătălia pentru 

i Varșovia 19.00 Tehnologie 
extremă, Pod peste strâm- 

i toarea Bering 20.00 Aventuri 
1 la pescuit cu Rex Hunt 2030

Războaie la mullnetă 21.00 
Bătălia pentru Varșovia 22.00 
Retușat cu bisturiul 23.00 Tra
ma: Viață și moarte 00.00 
Incredibile mistere
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SAPARD plătește pagubele• Nou la rețete. Medicii vor prescrie, 
începând de astăzi, medicamentele compen
sate și gratuite sub forma denumirii comune 
internaționale. Aceștia vor preciza concen
trația și forma de prezentare farmaceutică. 
(C.P.)

• SIF-urile în top. Acțiunile SIF-urilor au
ti fost vedetele bursei pe parcursul săptămânii 

trecute. în ultima zi de tranzacționare, va
loarea acțiunilor acestora au crescut în 
medie cu 8 la sută. (C.P.)

IhHxliatHl Linul i ■ racnmanil

Bibliotecă Romeo 1320 lei (Black Red White)
Dulap colt 460 lei (Black Red White)
Raft 300 lei (Black Red White)
Set masă Directoire Fume 89,99 lei(Billa)
Set cupe înghețată 17.99 lei(Billa)
Coș rufe 23,99 lei(Billa)
Mănuși menaj 2.49 lei (Billa)
Pastă de dinți Colqate 2,35 lei (Billa)
Pastă de dinți Blend-a-med 5,25 lei (Artima)
Paloma hârtie igienică 6,99 lei (Artima)

S Un proiect de infra
structură rurală, reali
zat prin SAPARD - 
afectat de inundații.

Loredana Leah_______________
loredana.leaheiuformmedia.ro

Buceș - Proiectul de infra
structură rurală de la Buceș, 
realizat cu ajutorul fondurilor 
SAPARD, a fost afectat de plo
ile torențiale căzute.

Pagubele produse sunt 
destul de semnificative pen
tru că, pe lângă zidul de spri
jin și peste 150 m de borduri 
distruse, ritmul de lucru a 
fost îngreunat.

„Am anunțat deja reprezen
tanții SAPARD despre 
pagubele produse și vom face 
o evaluare a pagubelor pro
duse de ape”, spune direc

Fondurile SAPARD vor fi utilizate pentru reparații la infrastructură (Foto: Traian Mânu)

torul executiv adjunct al 
DADR, Arthur Kovacs.

Pentru refacerea infra
structurii rurale afectate de 
calamități, România va solici
ta Comisiei Europene realo- 
carea unor fonduri din cadrul 
Programului SAPARD. Aceas

tă realocare se poate realiza 
de la submăsurile slab acce
sate sau neaccesate, fără afec
tarea finanțării proiectelor 
private, care mai pot fi de
puse până la finalul Progra
mului SAPARD. Prioritatea 
va fi însă refacerea proiec

telor începute sau executate 
deja, care au fost afectate.

Reprezentanții SAPARD 
vor evalua care este nece
sarul suplimentar de in
vestiție și aceasta va fi valoa
rea noului contract de fi
nanțare.

Cursul valutar BNR
a» j u > J j j a J > - J J" j j a j J J * u J J J j J j J-jJ J J »

1 dolar USD 2,9164 lei
1 euro 3,5237 lei
1 liră sterlină 5,1124 lei
1 gram aur 40,0360 lei

Declarațiile, în lei noi

închidere (lel/acț)(%)
1. SNP r*ETROM 0,4700 4-1.08
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,5400 +7,14
3. TLV 0,8650 ^37
4. BRD suspendat
5. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
0,0956 +0,30

6, BCCARPAT1CA 0.4950 -1,98
7. ARGUS CONSTANTA 3,5000
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST Sir 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.

<358
DEVA, 

221277.

Deva (C.P.) - Declarațiile 
fiscale pot fi completate nu
mai în moneda nouă.

în cazul în care declarațiile 
fiscale, depuse după 1 iulie, 
au fost completate în mone
da veche, contribuabilii pot 
solicita organului fiscal în
dreptarea erorii comise, pe 
baza unei cereri, la care se va 
anexa declarația fiscală com
pletată în moneda nouă, con
form prevederilor legale.

De asemenea, impozitele, 
taxele, contribuțiile și alte su
me datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc în mo
nedă nouă, la nivel de leu, 
fără subdiviziuni, prin rotun
jire la un leu pentru fracți

unile de peste 50 de bani in
clusiv și prin neglijarea frac
țiunilor de până la 49 de bani 
inclusiv.

Prevederile se aplică și cre
anțelor fiscale născute ante
rior datei de 30 iunie 2005, 
stabilite sau corectate după 
data de 1 iulie, precum și 
celor înscrise în actele admi
nistrative aflate în curs de 
executare.

Declarațiile de venit și de
clarațiile informative privind 
perioada de până la 31 decem
brie 2004 inclusiv, depuse 
după data de 1 iulie 2005 in
clusiv, se întocmesc în conti
nuare în monedă veche, infor
mează ANAF.

Asistență pentru bătrâni
București (C.P.) ■ Minis

terul Muncii a supus dez
baterii publice proiectul de 
hotărâre de guvern privind 
organizarea acțiunii de vo
luntariat în domeniul ser
viciilor de îngrijire la 
domiciliu. Pentru că în Ro
mânia, pensionarii repre
zentau, în 2003, un procent 
de 22,3% din totalul popu
lației, ministerul de resort 
zice că urmărește să îmbu
nătățească nivelul de viață 
al bătrânilor. în acest sens, 
proiectul se axează pe res- 
ponsabilizarea administra
ției publice locale și dezvol

tarea unui parteneriat cu 
unitățile autorizate de învă
țământ sanitar postliceal și 
unitățile acreditate de în
vățământ superior medical 
de scurtă și lungă durată, 
în vederea organizării ac
țiunii de voluntariat în do
meniul serviciilor de îngri
jire la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice.

Potrivit raportului anual 
de asistență socială al Mi
nisterului Muncii, în pre
zent, în România funcțio
nează 39 de servicii la do
miciliu subvenționate de la 
bugetul de stat.

BONGE
Numărul 1 mondial în procesarea semințelor oleaginoase, 

numărul 1 în România în achiziția semințelor de floarea-soarelui 
www.bunge.com

prin Bunge România SRL

Achiziționează și comercializează 
semințe oleaginoase și cereale. 

Plata se face în maxim 48 de ore.
Persoane de contact:

Robert Arsene Eugenia Zorilă Mertlik
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR COMERCIAL

EST SUD VEST

De asemenea, Bunge România furnizează clienților săi:
- prestări servicii de siloz* (recepție, curățare, uscare, depozitare, livrare) - persoană de contact: 
Bogdan Lăpuște (lăți, telefon mobil 0744 568 157);
- comercializare șrot de floarea-soarelui, șrot de soia și cereale - persoane de contact Adriana 
Szvercsak (Oradea, telefon mobil 0741 237 002) și Rodica Meiu (lași, telefon mobil 0743 339 800).

Paul Ciobăniră 
Manager Originare

0744 514395 Florin Vtaicu 
Manager Originare

0742109873 Sorin Stana 
Manager Originare

0742 010228

Catalin Siriteanu 0744 506 032 Dragos Nedelcu 0742109874 Oaudiu Morar 0741080043

Cristian Brânzilă 0745 417 591 Lucian lancu 0742109655 Stan Jean Rapa 0742109871

Doru Leonte 0742 108 298 Sorin Vălușcă 0744396 570 Tibor Dalles 0741 278407

George Avram 0744630 976

Cătălin Bogdanov 0744 506064

Constantin Vasile 0745 077 017

Dorin Cazacu 0745528075

Cristian Lungu 0745002011

L

* Lista silozurilor Bunge și a bazelor partenerilor noștri se poate obține prin intermediul persoanelor 
de contact din fiecare zonă (EST, SUD, VEST).

Deva

Vino să vezi sistemele de ferestre 

și uși Suki, acum și în orașul tău. 

Profesioniștii Suki te așteaptă aici 

cu soluții inovatoare, perfect 

adaptate cerințelor tale.

‘Ofertă valabilă până la 01.09.05 in cazul 

acbităi.i unui avans de minim 90% din 

valoarea lucrării.

SUKI GROUP SA

Deva

SSUKI
Te pune în lumină

Crmora 
Baeau 
Brasov 
Builu
Cluj

Rm. VMcea 
Sibiu
Suceava

Mures

Șos, Ufiirii 13. BakMfU. Jud, fov 1515&111, Fax 021236 2491

Stf. LL Caragtate bl. E21 M cai M. Kogatoceanu). parter
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Sh*. Cf&KMl 22. Tel: 0238 722 W- Fâx: 0238 722 484
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Viața la 
limită

A dispărut 
coșul zilnic!

■

i. '

• 1 milion la minim. Pentru 2005, guver
nul a stabilit un salariu minim brut pe 
economie de 3.100.000 lei/lună. Prin Con
tractul Colectiv de Muncă a fost negociat un 
salariu minim brut de 3.300.000 leii, acest 
salariu neaplicându-se bugetarilor. în Româ
nia, 1 milion de oameni sunt angajați cu 
salariul minim pe economie. (R.l.)

• Sub standarde. Standardele internațio
nale acceptă un nivel al sărăciei la un venit 
de 1 $/zi, dar românul se află la 0,8$/zi - 
23.000 lei. Cu un salariu minim de 91 de 
euro pe lună, 3,1 milioane lei, românii sunt 
cei mai săraci oameni din Europa Centrală și 
de Est. în România, 28-34% din persoanele 
active trăiesc sub pragul de sărăcie. (R.l.)

aduce un câștig financiar net superior celui 
realizat in România, numărul celor care 
pleacă „afară” a scăzut. (Foto: arhiva)

V'

■ Salariul minim pe 
economie nu acoperă 
nici jumătate din nece
sarul unui trai decent.

Loredana Leah_______________
loredana.leah@lnfonfimedla.ro

Deva - „Lucrez ca asistentă 
medicală la un cabinet al 
unui medic de familie. Deși 
șefa mea are un salariu de 
câteva zeci de milioane, - pen
tru serviciile acordate mino
rilor cuantumul sumei este 
dublu, eu sunt încadrată cu 
salariul minim pe economie. 
De cele mai multe ori fac sin
gură toate vaccinările pentru 
că doamna doctor are „pro
bleme mai importante de 
rezolvat”. Le doresc să ajungă 
să trăiască și ei cu doar 300 
de lei pe lună. Fără ajutorul

financiar al părinților nu aș 
putea să mă descurc”, spune 
A.M. din Deva.
La mâna angajatorilor

într-un oraș așa de mic pre
cum Deva este foarte greu să 
găsești un loc de muncă fără 
să mai vorbim despre un loc 
de muncă bine plătit. Locurile 
de muncă bine plătite nu sunt 
scoase la concurs, unele pos
turi fiind cu destinație spe
cială, pentru cel care dă cea 
mai mare șpagă. Bătălia 
„șpăgilor” se dă pentru locu
rile de muncă din cadrul po
liției și armatei pentru că a- 
cestea îți conferă și un anu
mit statut în ochii celorlalți.
Piața de 300 de lei?

Norma de hrană este cal
culată luându-se în conside
rare necesarul de calorii pen-

Sărăcia în statistici

Oamenii cumpără funcție de prețuri și... buzunare (Foto: Traian Mânu)

tru un om pe zi. Mai adăugați 
la aceasta: obligațiile față de 
stat, plata serviciilor, întreți
nerea copiilor, șpăgile, mer
sul pe stradă, aerul respirat 
și multe altele și o să consta
tați că salariul minim pe 
economie nu acoperă nici 1/2 
din necesar.

Despre concediu, haine, 
mobilă și eventual locuință, 
nici nu mai poate fi vorba. 
Românul mediu consumă în-

tr-o lună cam 10 kilograme de 
pâine, 3 kg de carne și me
zeluri, 5 litri de lapte, un kilo
gram de brânză, 14 ouă, 4 kg 
jumătate de cartofi și ceva 
mai puțin de 2 kg de fructe. 
Pe lângă acestea, însă, apro
vizionarea lunară mai include 
obligatoriu și făină, mălai, 
ulei, margarină, legume, con
serve, zahăr, orez și, uneori, 
câte o ciocolată sau o sticlă 
de vin.

Datfiu, datorii 
wEl-u.,' M 

mulOBaumăt;
români^

tuielile strict nece
sare venitul net
lunafxîar o treime din 
totafc^r/populației țării 
recphjje' pentru efectu- 
area plăfilor obligatorii, 
la Împrumuturile oferite 
de nitre și prieteni. 8 din 
10 șomeri s-au aflat în 
situația de a nu avea 
bani pentru plata datori
ilor scadente și pentru 
asigurarea, cu mijloace 
financiare, a „coșului 
zilnic”. într-o situație 
asemănătoare se află 
majoritatea agricultori
lor, care, de bine, de 
rău, izbutesc să-și asigu
re supraviețuirea din 
producția proprie. Apoi, 
se cere amintit că a- 
proape jumătate dintre 
muncitorii români nu 
au cu ce să-și plătească 
utilitățile, dările, con
sumul zilnic de hrană 
din salariile pe care le 
primesc. La polul opus 
se situează patronii, dar, 
și în cazul a 15 la sută 
dintre ei, veniturile lu
nare s-au situat sub ni
velul cheltuielilor.

Românit 
I Pe

București (R.l.) - Ro- 
î mânia ocupă locul

19 privind nivelul
= salariului minim pe
; economie, cu 66,6
î euro, într-un clasa-
: ment european în-
: tocmit de Uniunea
: Angajatorilor din Eu- 
j ropa, fiind urmată de 
: Bulgaria - cu un sala- 
1 riu minim de 56,4 
: euro. Luxemburgul 
j este statul UE cu cel 
j mai mare salariu mi- 
i nim pe economie - 
: 1.368,74 euro, ur-
i mat de Olanda - 
j 1.249, și Franța- 
j 1.215. Cel mai mic 
j salariu minim pe 
j economie în UE este 
: în Portugalia. Dintre 
i țările candidate la 
: aderarea la UE, cel 
j mai bine plasată este 
î Malta, iar cel mai 
i prost plasată - Leto- 
: nia. In grupul Vișe-

grad, dintre cele pa- 
i tru țări membre, Un- 
i garia are cel mai ma- 
: re salariu minim, de

206,6 euro, urmată
i de Cehia, Polonia, 
; Slovacia. Ucraina, cu 
j un salariu minim pe 
j economie de 29,7 
î euro, și Rusia, cu

12,4 euro se află pe
: ultimele locuri.

■ Sărăcia are multe 
nume: șomaj, cerșeto
rie, vagabondaj, prosti
tuție, degradare.

Iha Jurcone__________________
ma.jurcone@inforniinedla.ro

Deva ■ în județ se stă bine 
la orice statistică negativă. 
Dintre cei pe chipul cărora 
neajunsurile și-au tipărit 
brazde adânci se numără cei 
pe care statul îi ajută cu ceva. 
Sunt cei invidiați, chiar dacă 
și ei, asemeni celorlalți, 
reușesc să se întrețină cu 
sume infime. Au însă un 
avantaj: au un domiciliu sta
bil.

8947 de persoane din 
județul Hunedoara benefici

ază de alocație pentru familie 
monoparentală. Aceasta pre
supune faptul că tot atâtea 
familii nu realizează venituri 
nete lunare pe membru de 
familie de până la 160 de lei 
noi.
Susținuți de stat

„în plus de aceasta, se 
acordă alocație de alocație 
complementară, de care bene
ficiază circa 5.584 de persoa
ne. De asemenea, primesc alo
cație de plasament și încre
dințare prin intermediul Di
recției pentru protecția co
pilului, în cuantum de 78 de 
lei, 1366 persoane. De la Di
recția de Muncă, Solidaritate 
Socială și Familie Hunedoara 
circa 1788 de persoane cu 
handicap primesc alocație so-

Octavian Băgescu

cială și 198 de persoane pri
mesc alocație de hrană de 9 
lei (adulții) și 6,7 lei (copiii), 
persoane infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA”, precizează 
directorul instituției, Octa
vian Băgescu.

Masa săracului
Deva (L.L.) - O pâine, 

trei-pafru cartofi, doi 
pumni «e fasole, ulei, niș
te untrfră și ceai. Atât își 
pot permite să pună pe 
masă cei mai săraci hu- 
nedoreni. Chiria și taxele.. 
le mănâncă aproape 2 mi
lioane iar restul este con
sumat pe mâncare. Car
tofii sunt nelipsiți de pe. 
masa săracilor. Un kilo
gram costă în piață cel 
mult un leu nou. Mânca
rea zilnică este compusă 
din tocană de cartofi, fa
sole și câteodată orez, 
pentru că de carne nici 
nu poate fi vorba. Săpu
nul este un lux, iar haine 
iau doar de la „second".

Eu sunt din Franța 
și, deși acolo viața 

este foarte scumpă, 
tot te poți descurca 
mult mai bine decât 
în România cu sala
riul minim pe 
economie.
Este foarte greu pen
tru că la un asemenea 
salariu nici nu mai 
știi lă ce să renunți.

Ligia, 
Deva

1. Acordarea de prestații sociale constând în: 
- alocații de stat pentru copii
- alocații pentru copii nou-născuți;_______________________
- alocații familiale complementare;_______________________
- alocații de susținere pentru familia monoparentală;
- alocații de întreținere pentru copii aflați în plasament sau
încredințare;____________________ '________________________

- prestații pentru persoanele cu handicap vizual;________
- indemnizații pentry persoanele infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA;
2. Acordarea de sprijin financiar constând în:
- ajutoare financiare;_____________________________________
- ajutoare de urgență;__________________________________
- ajutoare pentru încălzirea locuinței;____________________
- acordarea de subvenții de la bugetul de stat pentru 
fundațiile și ong-urile care acordă servicii de asistență 
socială.
3. Alte activități

Categoric nu. Deși 
cei mai mulți 

angajatori doar atâta 
oferă unui proaspăt 
absolvent, este foarte 
greu pentru un tânăr 
să poată trăi fără a fi 
ajutat de părinți. Toți 
cheltuiesc doar pentru 
strictul necesar și 
chiar și așa este 
foarte greu să acopere 
toate cheltuielile.
Emilia, 
Deva

6.200.000 lei
Deva (I.J.) - Prin Direcția 

de Muncă, Solidaritate Soci
ală și Familie Hunedoara, 
numai în acest an au fost 
acordate ajutoare în valoare 
de peste 6 milioane de lei noi. 
Acestea au presupus ajutoare 
de urgență pentru situații de 
necesitate datorate calamită
ților naturale, incendiilor, ac
cidentelor, ajutoare financi
are pentru persoane și 
familii aflate în extremă difi
cultate datorită stării de 
sănătate sau altor cauze jus-

-\TU’ mai a^es cei din 
lAI categoria tinerilor. 
Un tânăr are nevoie 
în primul rând de 
haine și mâncare, iar 
dacă mai vrea și o 
casă, poate să-și pună 
pofta în cui. Nici o 
bancă nu-i va acorda 
nici un credit. Nici 
întreținerea nu o 
poate plăti dacă 
primește acest salariu. 
Stela Marinescu,
Deva

noi ajutoare
„Sumele cele mai mari s-au 

alocat pentru ajutor constând 
în încălzirea locuinței, pentru 
27.884 de persoane, care se ci
frează la 6 milioane de lei noi. 
Tot în atenția noastră stau 
subvențiile pentru fundații 
sau ONG-uri care acordă ser
vicii de asistență socială cel 
puțin 12 luni, într-un cadru 
organizat, persoanelor care 
din diferite motive nu au 
posibilitatea să își asigure 
nevoile sociale”, spune direc
torul DMSSF Hunedoara, Oc
tavian Băgescu.

Nu. Cu acești bani 
nu poți să-ți 

cumperi nici măcar 
strictul necesar sau 
să-ți plătești 
întreținerea la bloc. Și 
să nu uităm că pe 
lângă aceste lucruri 
mai trebuie să-ți 
cumperi și haine, să 
mănânci și poate că-ți 
mai dorești și un con
cediu.
Daniela Tarnovschi, 
Deva

Nici măcar strictul 
necesar nu ți-1 

poți permite având sa
lariul minim pe eco
nomie. Le doresc gu
vernanților să ajungă 
zilele în care vor fi 
nevoiți să trăiască din 
acești bani. Li s-ar 
părea imposibil, pen
tru că lor nu le ajung 
acești bani nici măcar 
pentru o zi.
Elena, 
Deva

In categoria românilor aflați în pragul sărăciei 
extreme se numără și majoritatea țăranflor, cu'un venit
de numai 990.000 lei pe lună. Ei sunt considerați cei mai
săraci români. (Mo; Raluca lovescu)

mailto:loredana.leah@lnfonfimedla.ro
mailto:ma.jurcone@inforniinedla.ro
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• Fonduri pentru sport. Printr-o recentă 
x hotărâre a Consiliului Județean, Clubul

Sportiv Municipal Cetate Deva a primit 570 
de milioane de lei pentru continuarea acti
vităților sportive. Este cea mai mare sumă 
primită de o instituție sportivă din cele 10 
care au solicitat și au primit acum fonduri. 
(V.N.)

• Consilieri în viată. Consilierii Primăriei 
Petroșani au vizitat stadionul Jiului. Ei au fost 
invitați de conducerea clubului, considerân- 
du-se normal acest lucru după ce au aprobat 
1,8 miliarde de lei pentru modernizări. Se 
așteaptă alte două miliarde în viitor. (V.N.)

• Aur. Echipajul masculin de canoe-4 al 
României, alcătuit din losif Chirilă, Florin 
Popescu, Loredan Popa și Silviu Simioncencu, 
a câștigat, ieri, medalia de aur în proba de 
500 metri din cadrul Campionatelor 
Europene de kaiac-canoe de la Poznan. 
(V.N.)

l IV

Pilotul finlandez Kimi Raikkonen 
(McLaren Mercedes) a câștigat Marele - 
Premiu al Ungariei, a 13-a etapă a 
Campionatului Mondial de Formula 1, 
pe circuitul de la Hungarormg. 
Raikkonen a fost urinat de pilotul 
echipei Ferrari, Michael Schumacher, 
locul trei fiind ocupat de fratele cam i 
pionului mondial en-titre, Ralf Schu
macher (Toyota). 
Pe locul patru la Hungaroring sa 
clasat Jarno Trulli (Toyota), iar 
poziția a cincea a fost ocupată de Jen
son Button (BAR-Honda). 
Nick Heidfeld (Williams-BMW) s-a 
clasat pe poziția a șasea, locul șapte 
revenindu-i coechipierului său Mark 
Weber, iar locul opt a fost ocupat de 
japonezul Takuma Sato (BAR-Honda). 
Liderul clasamentului mondial, spa
niolul Fernando Alonso (Renault) s-a ' 
clasat pe locul 11. (Foto: epa}’

Noi recorduri naționale la5
La cădeți, primele două 

locuri au fost ocupate de con- 
curenți din Republica Moldo
va, iar al treilea din Cipru.

Ei sunt Mihai Matruc, 112
p., Alexandru Vasilevschi, 111 
p., și Stavros Mavrocordat. 
Cadete: Ecaterina Buliga și 
Olga Buliga, primele două 
locuri, iar Yota Georgian,

■ Arcași români și 
străini și-au desemnat 
ieri campionii la mai 
multe probe.

Nicolae Gavrea 
Valentin Neagu 
valentin.neagu.@lnformmedia.ro

cul II, Rania Handzinakolau, 
81 p., Cipru, iar a treia s-a 
clasat Sofia Tsagui, 80 p., din 
aceeași țară.

La junioare primul loc a 
fost obținut de Luminița Sîr- 
bu, Aninoasa, 97 p., locul II, 
Corina Curelar, Rădăuți, 93 
p., locul III, Elena Monsikon, 
Cipru, 90 p.

Cipru, locul al treilbâ. Pe 
echipe, România a "^fiUpat 
locul I, urmată de GlEfru și 
România II.

La Aninoasa s-au (hîegis- 
trat și două noi recorduri 
naționale: este vorbaytfe Ne
culai Custură și Constantin 
Frai, ambii la proba ie 2X70

egianca Gunu Rita Dahle a câști
gat, ieri, Campionatul European de Mountain- 

.. bike. Locul seeund a fost ocupat de poloneza 
—■3$ Maja Wzoslzawska, iar medalia de bronz a 

revenit ibericei Mugurită Fullana Riera.
(Foto: EPA)

Aninoasa - Ieri s-au înche
iat întrecerile Cupei Mineru
lui și Cupei României la tir 
cu arcul. După rezultatele 
înregistrate, putem spune că 
Aninoasa a fost și rămâne un 
centru important al practi
cării acestui sport. Evident, 
nu numai la nivel județean și 
național.

Iată rezultatele în ordinea ■ 
locurilor ocupate. Seniori: 
Neculai Custură, CSS Ră
dăuți, 106 puncte, Greorghe 

•Pușcă, Minerul Aninoasa, 95 
p., Konstantinos Hriștodulu, 
Cipru, 88 p. La senioare, locul 
I a fost ocupat de Andreea 
Ursache, Aninoasa, 82 p., lo

Mourinho nu îl va egala 
pe Alex Ferguson

București (V.N.) - Tehnici
anul echipei Chelsea, Jose 
Mourinho, a afirmat că nu îl 
va egala niciodată pe manage
rul grupării Manchester Unit
ed, Alex Ferguson, în ceea ce 
privește palmaresul, deoarece 
nu va rămâne suficient de 
mult în campionatul englez.

„Ce înseamnă legendă? în
seamnă să realizezi ceea ce a 
reușit Alex Ferguson. Câte ti
tluri? Zece? Nu cred că pot 
face acest lucru, deoarece nu 
voi sta în Anglia atât de mult 
și cred că în fotbalul modern 
astfel de realizări sunt impo
sibile”, a spus Mourinho.

Jose Mourinho crede că un 
palmares precum cel al lui 
Ferguson poate fi obținut 
doar în Anglia. „Anglia este 
singura țară în care un mana-

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi)
o-

<r

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești

jurnal cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

t»-

Tirul cu arcul - un sport bine cunoscut la Aninoasa

ger poate să rămână în func
ție o perioadă atât de lungă. 
Dacă aș fi rămas la Porto 20 
de ani, aș fi câștigat 15 titluri. 
Trebuie să fii foarte bun ca să 
ai un astfel de palmares, de
oarece la un club ca Man
chester United nu poți să stai 
trei sau patru sezoane fără să 
câștigi ceva”, a menționat 
Mourinho.

Tehnicianul portughez cre
de că Alex Ferguson este un 
lider foarte bun.

„Trebuie să ai un simț spe
cial pentru a identifica jucă
torul potrivit și a crea un nou 
talent pentru echipă. El nu 
mai are nimic de învățat în 
ceea ce privește metodologia, 
tactica și analiza jocului, pasi
unea și motivația”, a adăugat 
Mourinho.

Sud coreanul Kim Dong a fost unul djntre 
aprigi combatanți la întrecerea care se desfășoară
Meciul de ieri intre China și Korea s-a încheiat la egaltrate

Economisește cu abonamentulș

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI?
Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Numele

Prenumele

Abonamente

6^6 ■ ■ ■

UloBf»

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

1 lună

3 luni

6 luni

12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) pret/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)

16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)

31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)

59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Localitatea

Telefon (optional)

lnformmedia.ro


UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Instituție de învățământ superior acreditată,

persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, pane a sistemului național de învățământ

Admiterea în anul I de studii se face pe baza diplomeiAdmiterea are loc la sediul central al Universității
Spira Haret din București, str. Ion Ghica nr. 13, de bacalaureat sau a adeverinței eliberate de liceu, pentru 
Sectorul 3, la sediile tuturor facultăților din București, candidații care au promovat examenul de bacalaureat în 
Constanța, Brașov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, anul 2005, a Fișei-chestionar și a interviului desfășurat eu 
Câmpulung Muscel și Blaj, precum și la Centrele 
teritoriale ale Universității Spira Haret pentru 
învățământ la distanță din țară și din străinătate.

Centrul din Deva

candidatul, pe marginea răspunsurilor la întrebările 
cuprinse în Fișa-chestionar. Rezultatul admiterii se 
comunică în aceeași zl candidatului.

Studii de masterat

Str. 22 Decembrie nr.37/A
0254/214.433 - (telefon și fax) 
e-mail: ushct hd@spiniharet.ro

La Central din Deva pentru învățământul
Is dielaniă autetl deveni 

universității &/fu irarw 
înscrllndii-vă la una din facultăț 

m ferma ds în?i ământ 10 

FACULTĂȚILE 

UNIVERSITĂȚII SPIRU HARET 
1. Facultatea de Limbi

Literaturi Străine
.■(București, Tel.: 314.00.75) 
Uî. Facultatea de Drept și 

Administrație Publică 
(București, Tel.: 314.00.75)
I. Facultatea de Educație 
Fizică și Sport

/..(București, Tel: 346.64.14) 
. '4. Facultatea de Medicină 
0 Kinetoterapie 
(București, Tel.: 314.39.08; 
Cluj-Napoca: Medicină 
tradițională chineză (ambele 
cu predare în limba engleză)
5. Facultatea de Marke
ting și Afaceri Economice 
Internaționale 
(București, Tel.: 316.97.93)
6. Facultatea 
de Management 
Financiar-Contabil 
(București, Tel.: 316.97.85)
7. Facultatea de Finanțe 
și Bănci (București, 
Tel.: 316.97.86/103)
8. Facultatea de 
Medicină Veterinară 
(București, Tel.: 230.69.16)
9. Facultatea de Filosofie 
și Jurnalism 
(București, Tel: 334.44.19)
10. Facultatea de 
Sociologie-Psihologie 
(București, Tel.: 255.60.94)
II. Facultatea 
de Management (Brașov, 
Tel: 0268/42.04.37)
12. Facultatea de Muzică 
(București, Tel.: 317.19.01)
13. Facultatea de Geografie 
(București, Tel.: 317.19.00)
14. Facultatea 
de Management 
Financiar-Contabil 
(Constanța, Tel.: 0241/54.50.15)
15. Facultatea de Teatru 
(București. Tel.: 314.00.75)
16. Facultatea de Limba 
și Literatura Română 
(București, Tel.: 314.00.75)

* irtentair

cu

17. Facultatea de Istorie 
(București, Tel.: 314.00.75)
18. Facultatea de Relații 
Internationale și Studii 
Europene
(București, Tel.: 334.44.19)
19. Facultatea de Științe 
Juridice și Administrative 
(Brașov Tel.: 0268/42.04.37)
20. Facultatea 
de Management 
Financiar-Contabil 
(Craiova, Tel: 0251/59.82.65)
21. Facultatea de Drept 
și Administrație Publică 
(Craiova, Tbl.: 0251/59.82.65)
22. Facultatea de 
Contabilitate și Finanțe 
(Câmpulung-Muscel, 
Tel.: 0248/51.22.84)
23. Facultatea de 
Matematică și Informatică 
(București, Tel.: 314.00.75)
24. Facultatea de 
Arhitectură
(București, Tel: 314.00.75)
25. Facultatea de Drept 
și Administrație Publică 
(Constanta.
Tel: 0241/54.50.15)
26. Facultatea de 
Contabilitate și Finanțe 
(Râmnicu-Vâlcea,
Tel.: 0250/40.16.26)
27. Facultatea de Drept 
și Administrație Publică 
(Râmnicu-Vâlcea.
Tel.: 0250/40.16.26)
28. Facultatea de 
Psihologie și Pedagogie 
(Brașov, Tel: 0268/42.04.37)
29. Facultatea de Științe 
Economice
(Blaj, Tel.: 0258/71.12.31)
30. Departamentul 
pentru Pregătirea 
Personalului Didactic 
(București, Tel: 312.15.38)

la Universitatea Spiru Haret
1. Facultatea de Drept și 

Administrație Publică - 
București. Programul: * 
Drept comunitar, ♦ Drept 
material comunitar, * Științe 
penale, *Probațiunea în 
procesul penal, ♦Fiscalitate în 
context comunitar. *Dreptul 
afacerilor în context european.

2. Facultatea de 
Sociologie - Psihologie - 
București. Programul: 
♦Psihoterapie analitică, * 
Psihologie judiciară și 
victimologie. * Management 
organizational și al resurselor 
umane, * Familie și societate,
* Relații interetnice, etnicitate 
și naționalism, * Schimbare 
socială și culturală, ♦ Analiza 
și gestiunea conflictelor în 
societățile în schimbare.

3. Facultatea de Limbi 
și Literaturi Străine - 
București. Programul: 
♦Lingvistică comparată și 
analiză contrastivă, ♦ 
Traducerea specializată și 
tehnica documentării 
terminologice, • Modernita
tea în literatura și cultura 
europeană, * Literaturi nord- 
americane și hispano- 
americane.

4. Facultatea de 
Management Financiar- 
Contabil - București. 
Programul: * Calculația 
informatizată a costurilor, * 
Contabilitate armonizată, ♦ 
Servicii, produse și 
instrumente financiare în 
contextul integrării europene,
♦ Managementul financiar- 
contabil al administrației 
publice, * Auditarea sistemelor 
informatice financiar- 
contabile și bancare, * Audit 
financiar-contabil, * Evaluarea 
societăților comerciale.

»

Palatul învățământului, Științei și Culturii
Rectoratul Universității Spiru Haret 

București, str. Ion Ghica nr. 13 (clădire in proprietate) 
Telefoane: 314.99.31; 314.99.32. 

Centrala telefonică: 314.00.75; 314.00.76

5. Facultatea de 
Marketing și Afaceri 
Economice Internaționale
- București. Programul: * 
Marketingul în contextul 
integrării europene, * 
Managementul și marke
tingul operațiunilor logistice, 
♦Piața imobiliară-realități și 
perspective.

6. Facultatea de 
Filosofîe și Jurnalism - 
București. Programul; * 
Mass-media și comunicarea, 
* Probleme fiindamentale ale 
filosofici contemporane.

7. Facultatea de 
Geografie - București. 
Programul: * Geografia 
turismului, turism și integrare 
regională, ♦Riscuri geografice 
și plani licăre teritorială.

8. Facultatea de 
Medicină Veterinară - 
București. Programul: * 
Patologia animalelor de 
companie, *lgiena și 
controlul alimențslox^e 
origine animală.

9. Facultatea de Muzică
- București. Programul: * 
Arta muzicală.

10. Facultatea de 
Educație Fizică și Sport - 
București. Programul: 
♦Managementul activităților 
sportive, * Comunicare și 
mass-media în sport.

11. Facultatea de 
Management Financiar- 
Contabil - Constanța. 
Programul: * Contabilitate 
armonizată. * Contabilitatea, 
controlul și evaluarea 
afacerilor, * Contabilitate, 
expertiză și audit

12. Facultatea de 
Management - Brașov. 
Programul: * Dimensiunea 
europeană a managementului 
organizației.

Durata studiilor: 3 semestre 
laxa: 600 lei noi pe semestru, 

achitată semestrial

Pentru înscrierea. în vederea 
admiterii, candidații trebuie sS 
depună. într-un dosar plic, 
următoarele acte:

* diploma de bacalaureat (diplomă 
echivalentă cu aceasta) șau adeverință 
eliberată de liceu, pentiu candidam care 

au promovat examenul de bacalaureat 
în anul 2005, m original;
* certificatul de naștere, în copie 

(xerox/
* certificatul de căsătorie (dacă este 

cazul), in copie (xerox);
* adeverință medicală tip;
* copie (xerox) după buletinul 

(cartea) de identitate care să cuprindă 
codrii numeric personal;

* 3 fotografii tip buletin (carte) 

de identitate.

Condiții superioare și facilități 

unice pentru studenți
a) Taxele de școlarizare în anul 2005-2006 se 

mențin nemodificate și pot fi achitate în 3 rate;
b) gratuitate la înscrierea la admitere pentru fiii de 

țărani, cadre didactice, pensionari și șomeri aflați în 
întreținerea părinților;

c) acordarea de burse de merit pentru studenții care 
au obținut, în anul de învățământ precedent, medii între 9 
Și 10;

d) achiziționarea de cursuri și manuale 
universitare, realizate în editura și tipografiaproprii, cu 
o reducere de 30% față de prețul la care se vând în 
librării;

e) acordarea de cursuri-sinteză, gratuit, pentru 
studenții de la forma de învățământ la distanță;

f) accesul, gratuit, la cursurile, sintezele, 
consultațiile, dezbaterile etc. transmise, în direct sau 
înregistrate, de Televiziunea România de Mâine (tvRM), 
post național universitar și cultural propriu;

g) acordarea gratuită a revistei Opinia națională, 
săptămânal de opinie, informație și idei de larg interes național, 
editată de Fundația România de Mâine și Universitatea Spiru 
Hanef,

h) accesul gratuit Ia biblioteca virtuală;
i) masă în cantinele proprii din București și Brașov, 

subvenționată cu 30% de către Fundația România de 
Mâine',
j) cazare în căminele proprii din București;
k) acces gratuit în cluburile studențești proprii din 

București și Brașov, în Complexul sportiv propriu din 
București, alcătuit dintr-un stadion de 10.000 locuri, 
terenuri de tenis, fotbal, baschet, handbal, volei etc.

Taxa de înscriere
Taxa de înscriere pentru admitere este de 60 lei (600.000 lei vechi).
Fiiide țărani, cadre didactice, pensionari și șomeri, aflați în întreținerea 

părinților, sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Această facilitate se acordă:
* candidaților fii de țărani, în baza adeverinței eliberate de primăria

comunei unde domiciliază părinții lor, care să ateste că unica sursă de 
venit a acestora este agricultura; '

* candidaților fii decadreUiuictice.în temeiul unei adeverințe eliberate 
de școala unde funcționează părintele/parinții;

* candidaților fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din 
ultima lună:

* candtdaților fii de șomeri, în temeiul unei adeverințe care să 
ateste statutul de șomer.

Taxele de școlarizare

Specializarea ZI ID FR
urept uomiius mepubika; vontauuna^siinrormaticadeg nune 

finanfe-banci- Marketing; Management Sociologie; Psihologie; 
Pedagogie; filosofie; Jurnalism; Geografie; Pedagogie muzicală; limba 

și literatura romana - o limbă și literatul mama; istone; Keiatu 

internaționale și stadii europene; Matematică; Informatici

1.200 lei
(11000.000 lei «du)

900 lei
(9.000.000 lei vechi)

Limba și literatura străină A- Limba și literatura străină B; 
Educație fizică și sport.

1.500 lei
(15.000.000 ta vechi)

900 lei
(5.000.000 ta vechi)

Artele spectacolului de teatru; Kinetoterapie; Arhitectură. 1.500 lei
(15.000.000 ta vechi)

-

Medicină veterinară 2.200 lei
(22.000.000 Iei vechi)

-

Taxele de școlarizare se pot achita integral sau în 3 rate

mailto:hd@spiniharet.ro
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Castelul Corvinilor din Hunedoara, locul ce a 
găzduit evenimentul

Ansamblul de muzică veche „Flauto Dolce" din Cluj 
Napoca a susținut un recital

Un autograf pentru cititorii noștri

Festival la Hunedoara

Cristi Minculescu, solistul vocal al

■ La Castelul Corvineș- 
tilor, a fost organizat 
recent un festival pentru 
a-l mediatiza.

Hunedoara (I.V.) - S.O.S. 
Castelul, festival organizat de 
Primăria Municipiului Hune
doara, Autoritatea națională 
de tineret-București, Orga
nizația de tineret maghiar-Hu- 
nedoara și Facultatea de ingi
nerie Hunedoara, la Castelul 
Corvineștilor din Hunedoara, 
a adunat în decursul săptă

mânii trecute mii de hune- 
doreni.

Evenimentul s-a desfășurat 
în curtea din fața castelului, 
unde s-a amenajat o scenă, iar 
formații ca Autograph, Ca
non, Rifs, Topaz, Mercedes 
Band, Desperado și Iris ce au 
trecut pe acolo au cântat live, 
fapt ce a încântat publicul, 
care a dansat și a cântat în 
ton cu acestea.

în primele trei zile ale eve
nimentului, au avut loc vizio
nări din concerte ale unor for
mații ca Dream Theater,

Nightwish, Iron Maiden, 
Pantera, Pink Floyd, Dire 
Straits, formații cu fani în 
toată lumea și bineînțeles și în 
Hunedoara, unde fanii muzicii 
rock au fost prezenți în fiecare 
seară pentru a lua parte la 
spectacol și a face spectacol.

Toată lumea participantă a 
fost încântată de prezența 
soliștilor și de organizarea 
festivalului. Numeroase per
soane din public au lăudat or
ganizatorii și pe cei care au 
venit cu ideea de a mediatiza 
castelul Corvineștilor.

Una din fetele de la 
Cuvântul Liber

formației IRIS Publicul în așteptarea spectacolului

Vând ap. 1 cameră (01)

• camrt cMn în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 07W062G14 (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)

•zona Propt>4 dec, el 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/060160, 
211587. (Evrika!
•agnaDada,2 garsoniere, frumos amenajate, et 
1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587.(Evrika)
•dac, complet mobilată, geam temopan Gealan, 
mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul nou, 
et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 euro, 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Decebal, semidec., ST 30 mp, balcon 
foarte mare, vedere la bulevard, parchet 
faianță, contorizări, ocupabilă imediat preț 
69X00 RON, tel. 0788-165702,0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• ama MârișM, parter, spațiu comercial, dec, ST 
30 mp, parchet gresie, faianță, centrală termică, 
bine întreținută, bună pentru birouri sau firmă, 
avizat spațiu comercial, preț 70.000 RON, tele
foane 0788-165702,232808,0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamflrescu, etaj 2, semidec, contorizări, 
parchet nou, gresie, faianță, bucătărie cu bar, 
ușă lemn masiv, preț 69.000 RON, tel. 0788- 
165703,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• idbacanfrat Deva, dec, balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• legeni, In zona Decebal, etaj intermediar, 
decomandată, st 38 mp, balcon, contorizări 
(apometre, gaz-2 focuri, repartitoare). Preț 830 
mii. lei, (83.000 RON). Tel. 0254/231.212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent, h zona Dacia, 2 camere, amenajări, 
contorizări. Preț 430 mii. lei (43.000 RON). Tele
foane 0254/231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• (agent, ki zona Gojdu, decomandată, balcon. 
Preț 600 mii. lei. Tel. 0254/231212,0740/013971 
(Garant Consulting)
• legent, ki zona bd. Decebal, confort 1, deco
mandate, bucătărie, baie, balcon închis 
ocupabilă imediat Telefon 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
•zona ZanrffreKu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat preț 650 mil.lei. Telefoane 235208,

Șk 0721/985256. (Rocan 3000)
•zona M. Eminescu, dec, amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mil. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț 485 rnil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Măritați, dec, mobilată, balcon închis, et 
1, preț 700 mii. lei. Telefoane 235208,0721/744514. 
(Rocan 3000)
•zona Măritați, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofertă excepționalii Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanț, preț 670 milioane lei sau 

•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•dec, etaj 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie. Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400, 0743/103622,0720/387896. 
(CasaBetania)
• dec, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, telefoane 0743/103622, 0724/169303. 
(CasaBetania)
•dec 2 camere+baie, parchet, gresie, faianță, 
termopan, ușă metalică zugrăvită în lavabil, 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/568938 (Ella)
•semidec zona Gojdu, parchet, gresie, faianță 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•semidec zona Dacia, 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat, ocupabilă 
imediat, preț 550 mii, neg., tel. 228.540, 
0745/653531. (Ella)
•dec zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat 
gresie, faianță parchet laminat, zugrăvit în la
vabil, ușă metalică termopan, ocupabilă ime
diat, preț 690 mil, negociabil, tel. 228540, 
0722/566.938 (Ella)
• zona Dada, dec. modificată gresie, faianță 
contorizări, st. 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mii. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• dec zona Dorobanți, et intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere în 
față Preț 800 mil/80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’S Home)
•zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
• zonă bună Hunedoara, semidec., parchet, 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, complet 
renovată contorizări, parchet, lavabil, ușă 
metalică instalații sanitare noi, preț 540 mii., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• irgent zona Dorobanți, mobilată preț 650 mii. 
neg., tel. 215212. (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

• In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței. Telefoane211587,0745/253662. 
(Evrika)
• dec, zonă centrală ofer plata imediat tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Zșunfitescu, balcon închis, et 1, 
contorizări, parchet interfon, preț 870 mii. neg, 
tel. 0726/710903. (Prima- Invest)
• zona Gojdu, contorizări, balcon închis, et. 1, 
preț 850 mii., neg., tel.0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona L Maniu, et 3, dec., contorizări, parchet 
Mmn Kalrnnînrhk nresie. faianță, oret 950 mii.

• zona Dada, ușă metalică parchet modem, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 17.300 euro, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
•zona Embioscu, etaj 2, decomandate, balcon 
închis, parchet laminat, gresie, faianță 
amenajat și modificat deosebit preț 68.000 RON, 
tel. 0788-165702, 232808, 0788-165703. (Fiesta 
Nora)
•zona pieței, etaj 2, decomandate, 56 mp, 2 
balcoane închise, tip standard, parchet, preț 
108.000 RON, tel. 232808 0788-165702. (Fiesta 
Nora)
• zona Astoria, decomandate, cu centrală 
termică, balcon închis, parchet faianță vedere 
spre Eminescu, fără modificări, preț 87.000 RON, 
tel. 0788-165702,232809. (Fiesta Nora)
• zona Gojțki, ST 50 mp, contorizări, modificări 
la bucătărie, gresie, faianță parchet, balcon 
închis, vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut preț 87.000 RON, tel. 0788-165704, 
232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 1, semidecomandate, 
balcon, termopan, bucătărie modificată 
contorizări, preț 64.000 RON, tel. 0788-165704, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Bălcoscu, etaj 2, decomandate, st 54 mp, 
bloc de cărămidă termopan, centrală termică 
parchet, gresie, faianță bine întreținut, preț 
115.000 RON, tel. 0788-165703, 0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, la stradă lângă ANL, etaj 3, 
balcon închis, apometre, gaz contorizat, geam 
la baie, ocupabil în 24 ore, preț 65500 RON, tel. 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona pieței, bloc de cărămidă etaj 2, balcon tip 
lojă debara, boxă mare la subsol, decomandate, 
parchet, contorizări, fără modificări, ocupabil 
imediat, preț 36500 euro, tel. 232809,0788-165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, termopan, 
parchet, gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona ultracentrală etaj 2, decomandate, 
balcon închis, cămară debara, contorizări, gaz 2 
focuri, repartitoare de căldură parchet de stejar, 
zonă liniștită interfon, preț 30.000 euro, nego
ciabil, tel. 0788-165703,23808 (Fiesta Nora)
•zona Dacia, et 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
•zona PoHțfa Municipiului Deva, et 2, semideco
mandate, neamenajat stare bună preț 920 mii. 
lei, 206003. (Mimason)
•zona pieței, decomandate, et 3,58 mp, balcon 
închis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608 215113. (Mimason)
•zona Goldu, semidecomandate, et. 3, bucătărie 
mărită gresie, faianță contorizări, parchet palu- 
xat, balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 206003. 
(Mimason)
•zona centrală semidecomandate, et 3, neame
najat apometre, gaz 2 focuri, debranșat termic, 
950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. (Mimason) 
■zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrală Împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 

■ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985258 (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• icgenț ki zona l. Creangă etaj intermediar, st 
56 mp, balcon, apometre, gaz contorizat-2 focuri. 
Preț 1,130 miliarde lei (113000 RON). Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona M. Viteazul, decomandate, 
balcon închis, apometre, gaz 2 focuri. Preț nego
ciabil. Tel. 0254/231212, 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent In zonă ultracentrală amenajat ultra
modern, (centrală termică uși interioare noi, 
parchet lamelar, gresie, faianță instalații 
sanitare și electrice noi, etc) mobilă de baie și 
bucătărie. Tel. 0254/231212,0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent in zona Gojdu, decomandate, bucă
tărie, baie, balcon. Preț 80.000 RON, 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• dea, bucătărie, baie, balcon, et intermediar, 
zona Pieței, preț 110.000 RON, tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara. (Garant Consulting)
• wgent In zona Al. Moților, et 3, faianță gresie, 
centrală termică Preț 75000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• urgent in zona bd. I. Maniu, etaj intermediar, 
semidecomandat faianță gresie, centrală 
termică balcon. Preț 120000 RON, tel. 221.712; 
0724/305.661. (Garant Consulting)
• urgent In zona Dorobanți, parter, decoman
date, contorizări. Preț 130000 RON negociabil. 
Tel. 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting)
• Dada,2holuri,parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578 (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Zamffrescu, decomandate, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30X00 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandate, Ihring, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Aleea Cre >midec.,et bun, foarte frumos,
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•etaj 3, circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine intreținut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, tel. 223400,0724/169303. (Casa Betania) 
•etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
•etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387898 (Casa Betania)
•semidec, zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balconjnchls, preț 540 mii,

1. Cod, două puncte 2. Nume oraș, virgulă 3. Text anunț

01 - Vând ap. 1 cameră 

02 ■ Cumpăr ap. 1 cameră
03 ■ Vând ap. 2 camere
04 - Cumpăr ap. 2 camere
06 - Vând ap. 3 camere
06 - Cumpăr ap. 3 camere
07 ■ Vând ap. 4 camere

00 - Cumpăr ap. 4 camere 
00 - Vând ap. 5,6 camere

10 - Cumpăr ap. 5,6

11 - Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 - Vând case, vile
14 * Cumpăr case
15 - Vând case de vacantă
16 - Cumpăr case de vacantă
17 - Vând case la tară
18 ■ Cumpăr case la țară
19 - Vând garsoniere
20 - Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 - Cumpăr terenuri
23 ■ Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 ■ Văptl spații comerciale
26 - Cumpăr i

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 ■ Imobile chirii

30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
82 - Cumpăr finanțe
38 - Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 - Auto românești - 

Vânzări
37 - Auto străine - Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 ■ Utilaje, Unelte, industriale 

și agricole
41 - Moto-velo
42 ■ Piese, accesorii
43- Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb
47 ■ Mobilier și interioare
48 ■ Televizoare
49 - Audio-video, antene și

instalații satelit
50 - Ap* o ș telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 - îmbrăcăminte, încălță
minte, articole sport

53 - Materiale de 
construcții

54 - Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnice
57 ■ Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente dicale
59 - Articole pentru copii
60 ■ Instrumente muzicale
61-Altele
62 - Pierderi
63-Citații
64 - Licitații
65 - Apeluri
66 ■ Umanitare
67 - Felicitări
68 - Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70 - Absolviri
71 ■ Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 - Oferte locuri de muncă
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•dec, zone Bejan, et intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
«ta Băfceicu, et 2, apometre, gaz contorizat, 
2 focuri, faianță, balcon mare închis, parchet 
zugrăvit proaspăt ocupabil imediat preț 800 mii, 
neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella) 
•MinHec, zona Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță, balcon mare, apometre, gaz contorizat, 
preț 890 mii, neg, tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•In drcult, zona b-dul Dacia, gaz contorizat 
apometre, parchet balcon închis, faianță, bloc 
cărămidă, preț 850 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253661 (Evrika) 
•zona Zamftescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă, gresie, faianță, par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, tel. 211587,0745/253661 (Evrika) 
•zona total Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 120.000 RON/llOO mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Ukeocu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță, parchet, merită văzut. 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin’s Home)
• zona Hacului, dec, amenajat recent, 
contorizări, parchet ocupabil imediat Preț 
103.000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin’S 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 66.000 RON/660 
mii. neg. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zonă uMncentnlă, vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj intermediar. 125.000. RON/1,250 mid. 
neg. 0745/666447/0727744923. (Rubin's Home)
• .zona A. Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68.000RON/680 miKRubln's Home)
• b-dd Dada, circuit bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultra-modern. Preț 
77.000.RON/770 milioane lei. Telefon 
0740/232043. (Rubin’s Home) 
«omHecomandalțzonatrnpăratulTraian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate, Hacului, gresie, faianță par
chet lamelar, lavabil, balcon închis, 1020 mid. lei, 
neg. Tel. 0723/829060,0746/891619. (Eurobusi
ness)
•sinter ofertăl Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil Tel. 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate) eța) 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 12S) mid, lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
■semidecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/369918. (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•agent, Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• Hunedoara, semidec, balcon închis, gresie, 
centrală termică jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Huiedoara, to circuit balcon închis, faianță 
gresie, zugrăvit, preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)
• Hunedoara, semidec, jaluzele exterioare, par
chet preț 20.000,718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, zonă ultracentrală dec., centrală 
termică faianță gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

•zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
• wgent, zonă bună plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

•zonaL Maniu, în L-uri, et. intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Dorobanți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mia. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona Pnxșesui, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et. 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, semideco
mandate, bloc de cărămidă balcon închis, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
rigips, spoturi, 36500 euro, negociabil, tel 232809, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Mfcro 15, etaj 1, semidecomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, termopan, 
parchet bucătărie modificată preț 76.000 RON, 
tel. 0788-165703,232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, semidecomandate, balcon cu 
debara, cehtralâ termică parchet, gresie, 
faianță instalații sanitare schimbate, ocupabil 
imediat preț 130.000 RON, tel. 232808, 0788- 
165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă parter, deco
mandate, centrală termică parchet de stejar, 
hol central, vedere în 2 părți, preț 150000 RON, 
tel. 0788-165703,232809. (Fiesta Nora)

• urgent dec, parchet contorizări, 2 focuri, 2 
balcoane, 98 mp, bloc de cărămidă et 1, preț 
1,250 mid, neg, tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil ime
diat 103.000 RON, telefon 0740/210780.(Prima- 
Invest)
• zona Bălcescu, termopan, gresie, faianță mo
deme, parchet lamelar, balcon închis, ocupabil 
imediat preț 31.000 euro, 0721/815781. (Prima- 
Invest)
•zona plată bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, ap. liber, 40.000 
euro. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă centrală l Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat interfon la scară preț 1,100 mid. neg., 
tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dac, zona Mărăști, 2 băl, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță instalații sanitare noi, 
ușă metalică, vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
• urgent, In zona Gojdu, decomandate, balcon, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
gresie, faianță, parchet Preț 37000 euro. Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent hi zona Scărișoara, etaj intermediar, 
contorizări (apă gaz, căldură). Preț 26000 euro. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, In zona Bălcescu, dec., etaj interme
diar, balcon, apometre, gaz 2 focuri, parchet Tel. 
0254/231212,0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, In zona Gojdu, parter, dec., centrală 
termică Preț 145.000 RON. (Garant Consulting), 
tel 221.712; 0724/305.661. (Garant Consulting) 
•decomandate, bucătărie mare, 2 băl, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/168303. (Casa Betania)
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•zona Emlnescu, decomandate, et. 3,2 băi, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot, gresie, faianță preț 1,450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mimason)
•zona Zamflraicu, decomandate, parter, pre- 
tabll birouri, sediu firmă cabinet preț 38000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
•zona Gojdut semidecomandate, et. 1, bucătărie 
modificată parchet laminat contorizări, preț 13 
miliarde lei, tel. 0745/159608 (Mimason)
•zona Spitalul Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona k Creangă decomandate, et. 3,2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat, preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
•zona Ucauî de Muzică dec., parter înalt cu 
balcon închis, contorizări, gresie, faianță garaj, 
preț 1,6 mid. lei. Tel. 0745/640725. (Mimason) 
•zona Mtorița, semidecomandate, parchet peste 
tot gresie, faianță contorizări, calorifere noi, 
termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat, et 4, cu țiglă preț 15 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• Sir. 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• zona Scărișoara,etaj intermediar, amenajat 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
parchet lamelar, merita văzut Preț 80.000 
RON/800 mii. neg. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă ultracentrală, etaj 3, centrală termică, 
parchet gresie, faianță Preț 138000 RON/1350 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home) 
•decomandate, ultracentral, împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
•decomandat^ ultracentral, 1 Decembrie, ame
najat, gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
•zona Minerului, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet, gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă, acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• zonă centrală Hunedoara, semidec., centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet, 
preț 7.0000 RON, 718833,0745/376077. (Partener)

• zonă contrală Hunedoara, dec., centrală 
termică faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• zona Emlnescu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, ST 100 mp, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, centrală termică bucătărie modi
ficată se vinde la preț avantajos, tel. 0788- 
165703,232808 0788-165702. (Fiesta Nora)

•In Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

•hală producției 220 mp, Deva, cu platformă be
tonată 150 mp, curent trifazic, toate facilitățile, 
preț 95.000 euro, telefon 0722/564004. (Prima-

Vând case, vile (13)

•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 12 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• In Deva, zonă centrală 2 cam., bucătărie, baie, 
cămară curte, grădină st 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• In Deva, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. Tel. 0740/232043. (Rubin’s Home) 
•zonă cenbeM, 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garai, încălzire centrală, st 1200 mp, 110.000 euro, 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Câtauâronl, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615; (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68000 euro, neg., tel. 
0788/497.618 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., tel. 0788/497.618 (Agenția 
Miliară Nr.l)

• zona Horaa, 2 corpuri, 1-3 camere bucătărie, 
bale, bucătărie, 2-2 camere baie, bucătărie, 
pivniță garaj, st 1000 mp, preț300.000 RON, tel. 
224.296; 0788361282. (Garant Consulting)
• rana CMugăronk p+1, garaj, pivniță 
spălătorie, parter cu bale+bucătărle+2 cam» et 
1 cu 3 camere, bale, terasă sc 100 mp, st 400 mp, 
preț 540.000 RON, tel. 224.296; 0788361.782. 
(Garant Consulting)
•Slmeria, 2 camere, bucătărie de vară curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, Camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653331. (Elia)

•Deva, p+ă p ■ garai, 1 cameră baie, bucătărie, 
cămară pivniță 2 băl cu jacuzi, terasă 60 mp, ct 
nouă garaj dublu, Intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st.600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118000 euro, tel. 228540, 
0745/653331. (Ella)
•zona ZăvoL 2 camere, bucătărie, baie, camere 
5x4, cămară centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță st 150 mp, preț 
1350 mid, tel. 228340,0722/566.938 (Ella)
• 4 camera, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
•3 camera, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ 
169303. (Casa Betania)
•cată p+ă 4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg, tel. 
0742/005228 0720/387896 (Casa Betania)
•casă p+2,6 camere, 2 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg, tel. 0742/005228 0720/387896. 
(Casa Betania)
• Hunedoara, 4 camere, sobe teracotă boilerpe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, tel. 
718838 0745/093073. (Partener)

Cumpăr case vile (14)

•to Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata imediat, 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria. tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

•In Onrilndea, st. 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mii. neg, tel. 
228540,0722/566.938. (Ella)

vând case la țară (17)

Vând teren (21) Chirii imobile (29)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

•to zonă bună de preferință et. intermediar, se 
oferă prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

•zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 miliarde 
lei, neg. Tel.235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•zonă centrală I. Creangă superamenajat la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona IffiaciM 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
repartitoare, bucătărie mare, hol central, 
interfon, preț 140.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782 (Garant Consulting)
• zona A. lancu, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet melaminat, bucătărie mare, camere cu 
parchet, preț 190.000 RON, tel. 224.296; 
0788361.782. (Garant Consulting) 
•decomandate,zona Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• zona Progresul, parchet, 2 băi, 2 balcoane, 
vedere spre cetate, st 98 mp, contorizări, preț 1,4 
mid. neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

•zona Sântuhalm, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zona Bâraâu, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Leșnk, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
•zona Doina, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•8 km de la Simeria, casă de cărămidă 2 ca
mere, pivniță șură.anexe, curte, grădină 980 
mp+ 5 ari separate, renovată recent, camere po
dite, zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă preț 400 mii, tel. 228.540,0722/566.938. 
(Ella)
•zona Doina, 3 camere, baie, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară debara, hol, magazine, terasă acope
rită fântână în curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță sobe de teracotă 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1350 
mid, neg., tel. 228340,0745/653531. (Ella)
•la 5 km de Deva, 2camere + 2 camere nefinsate, 
baie, bucătărie, apă caldă (instant), hidrofor, st 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228.540, 
0722/566.938 (Ella)

• Luncolu de Jos, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 2.600 mp, preț 500 mii, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
•la 30 km de Deva, casă cu 3 Camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe,' 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
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•to Den și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 

•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fis. 
243 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, tel. 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•toc. Tlnipa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
•parcate de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 

•Deva, 2300 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Skmrfe, la DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•la S km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• kitravlan, zona DN 7, st 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• Intravilan, zona prelungirea Vulcan, st. 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro mp. Tel. 
0745666447. (Rubin's Home)
• kitravlan, zona Zăvoi st 1,500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
•htravlan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Tel. 223400, 
0720/387898 0740/914688 (Casa Betania) 
•tolravlan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
•teren ocol din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp. 
Telefoane 230221, 0740/914688 0720/370753. 
(Casa Betania)
•tatravlan, ct 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg, telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania) 
•intravilan, et 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrel și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
•kitravlan, et500 mp, front stradal 17 metri, apă 
gaz metan, curent electric șl canalizare, în zona 
Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)

•oter spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri neg. Tel. 
0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness)
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță termopan, 
centrală termică pretabll pentru sediu firmă 
«restaurant, preț 1800 euro, negociabil.

/070106,0726/523833. (Eurobusiness) 
•ofer pentru închiriere garsonieră dec, complet 
mobilată Du 11 iu Zamflrescu, preț 110 euro/ lună 
Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000) 
•se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobllate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Tel. 235208 0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358 (Rocan 3000) 
•ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg. 
Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000) 
•ofer garsonieră 2 camere, et 2, Dacia, mobilată 
contorizări, preț 90 euro/lună ușor negociabil. 
Tel. 0740/173103,206003. (Mimason) 
•ofer gara), sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason) 

•ofer ap. 3 camere, decomandate, cu garaj sub 
bloc, mobilat utilat et. 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună 0745/253413,206003. (Mimason) 

•ofer ap. 3 camere, mobilat utilat contorizări, 
zona Mărăști, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• oter în regim hotelier cameră mobilată în 
Deva, 700.000 tel/zi, telefon 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

• oter spațiu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• oier garsonieră complet mobilată contorizări, 

în Deva, preț 80 euro/lună telefon 215212. 
(Prima-lnvest)
• oter ap. 2 camere mobilat aragaz, frigider, 
contorizări, zona Eminescu, preț 100 euro/lună 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
•oter ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv, mașină de 
spălat automată zona I. Creangă preț 250 euro/ 
lună telefoane 0743/103622,0720/387896. (Cr i 
Betania)
•ofer apartament 2 camere, circuit centgfă 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună Tel. 
0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• caut spațiu de închiriat zona b-dul Decebal 

sau 1 Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat 
sau neamenajat pe perioada lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• închiriez ap. 2 camere, zona Dacia, etaj inter
mediar, mooiiat, contonzari, repartitoare, gresie, 
faianță parchet ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună Telefon 0745666447. (Rubin's 
Home)
• garsonieră moHată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• casă 5 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună telefoane 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• apartament 2 camera, zonă ultracentrală 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat șl utilat stare bună preț 150 
euro, negociabil, tel. 0788-165703,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• oter ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat șl utilat, 
stare bună preț 150 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorizat repartitoare, semlmo- 
bilat proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)

•kitravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate șl parcela, zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•fntravian, st 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
•zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg, facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness) 
•kitravlan, pratabl construcție bloc de locuințe, 
2560 mp, fs 20 mp, toate facilitățile, zona Doro
banți, preț 24 euro/mp, 0745/640725. (Mimason) 
•intravilan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103. (Mimason) 
•Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fs 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 milioane lei, telefon 0745/640725. 
(Mimason)
•Intravilan, 1427 mp, apă gaz, curent, cana
lizare, zona 700, fs 40 m, preț 15 euro/mp, tel. 
0745/164633. (Mimason)
•zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)
• central Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro negociabil, 718833, 0745/093073. 
(Partener)
• urgent, Intravlan, 1800 mp, fs 15 m, facilități 
apă gaz, curent, zona Zăvoi, preț 23 euro/mp, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent, 5 ha, intravilan la șosea, Deva sau îm
prejurimi, plata imediat, telefon 215212. (Prima 
-Invest) r-

Vând spații comerciale (25)

•vând societate comercială 420 mp, piață Dacia, 
hală comercială deosebită preț deosebit, po
sibilități rate. Tel. 0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)

•fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• zonă tuistică Hunedoara, PENSIUNE: P+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardă pivniță sc 124 mp pe nivel, st 
9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)

ANGAJĂM ZIDARI
CU SALARIZARE 

MAXIMA.
Informații la tel. 

0722/319.442 sau la 
sediul societății, str. 
M. Emlnescu, nr.82.

(27751)

cu sediul în Mintia, Str. Șantierului nr. 1, scoate la CONCURS, în data de 
15.08.2005, un post de economist pe perioadă determinată în cadrul 
biroului contabilitale-patrimoniu.

CONDfJll DE PARTICIPARE:
- Studii superioare economice;
- Cunoștințe operare PC 

Informații lei. 0254-23640/ interior 412
înscrierile se fac până în data de 12.08.05. .

Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

parte a unei corporații internaționale mass-media 
K care deține poziția de lider în publicarea de ziare

și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? 

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim;
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

mailto:marsiliatrans@rdsllnk.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• 2 apartamente a 2 camere, în comuna Ilia, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448, fax 
0254/282375, după ora 17.
• decomandate, bloc cărămidă, etaj 3, parchet 
stejar, totul contorizat, 63 mp, boxă uscătorie, 
interfon, balcon închis, Deva, Titu Maiorescu, 
preț 130.000 ron. Tel. 0741/210056.
• Deva, Mlcorai, etaj 5 din 10, semidecoman- 
date, contorizări, fără îmbunătățiri, ocupabil 
imediat, preț 82.000 ron. Tel. 224296,0720/747359, 
0788/361782.

V • etaj 1 plus 2 uscătorii - parter, deasupra Maga
zinului Tineretului Deva. Tel. 0723/514133,235570.

Vând ap. 3 camere (05)

• balcon bidd*, centrală termică, geamuri 
termopan, multiple Îmbunătățiri, Deva, zona 
Lido, preț 140.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/079659,234415.

• Don, zona Progresului. Tel. 0724/106136, 
230557,217469, după ora 12.

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 balcoane, 2 băi, 120 mp, 
centrală termică, multiple îmbunătățiri, etaj 1 
din 4, preț 170.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/084616.

Vând case, vile (13)

• 3 camera, bucătărie, 2 băi, 2 garaje, livadă 
grădină flori, legume, luciu apă flllgorie, bar
beque, sc 230 mp, st 25 ha, totul la standarde 
occidentale, la 5 km de Deva, preț 130.000 euro. 
Tel. 0745/888619.

' • Deva, Baia Sărată 2 corpuri, amenajări Inte
rioare, centrală termică garaj, anexe, curte șl 
grădină st 750 mp. Tel. 0254/228448,0722/347521.
• Deva, zonă centrală 2 corpuri, pivniță st 1000 
mp, preț 300.000 ron. Tel. 224296,0720/747359, 
0788/361782.
• SkMria, Str. Păcii, nr. 13, preț negociabil. Tel. 
0254/261165,0723/290552.
• ultracentral Hațeg, Str. Timișorii, nr. 6, st 245 
mp, casă propriu-zisă cărămidă supraetajabllă 
pod, pivniță 380 mp, curte cu dependințe, 1565 
mp grădină apă curentă gaz, telefon, cablu tv. 
Tel. 213303, seara, 0723/520342,0722/564136.
• vând casă în Deva, zona Progresului, 4 
camere, bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi 
fructiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 
214446. Exclus intermediari.

9b • vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu 

cabină de duș, centrală termică parchet 
lamelar, gresie, faianță Deva, central. Preț nego
ciabil. Tel 0726/972966.

Vând case la țară (17)

• 2-3 camere locuibile, în împrejurimile Devei,< 
ofer maximum 750 milioane lei Tel. 0720/501984.

• casă 3 camere, anexe, curte, grădină - 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șolmuș, Str. Boholtului. Preț infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

• 3 camera, cămară beci, curte mare, de
pendințe, preț negociabil, comuna Dobra, satul 
Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/523823, 
0724/D65448, fax 0254/282375, după ora 17.
• 3 camera, urgent, bucătărie, garai, 
grădină 6500 mp, preț bun, în localitatea 
Tel. 0745/079659,234415.

curte, 
Hărău.

• casă P+M, nouă Șolmuș, apă gaz, 4 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, 2 beciuri, terasă living cu 
scară interioară garaj, anexe, grădină preț 
negociabil. Tel. 225046,0723/413086.
• SântandreL toate condițiile. Tel. 0724/106136, 
230557,217469, după ora 12.

£ Vând garsoniere (19)

• Deva, Dada, parter, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, preț 420 
milioane lei, negociabil. Nu sunt agent. Tel. 
0724/779543,219792, după ora 19.

Vând terenuri (21)

• 10paradeterena500mp,zbnaCăprioara.Tel. 
211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, str. Alunului, 
(zonă agrement, case de vacanță). Tel. 227242.
• Deva, lângă calea ferată ioturi 1700 mp, 5800 
mp, preț 15 euro mp, zona depozite/vinalcool. 
Tel. 0745/253413.
• tatravlan 3600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent, gaz, preț4 euro/mp. Tel. 
233974,0724/388452.
• intravilan, 5100 mp, zona 700 Deva preț nego
ciabil. Tel. 222305,226813.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• teren zona Bejan, 2000 mp, preț 13 euro mp. 
Tel. 0745/253413
• terenuri, dnmul spre Cozia 2800 mp, 4 euro 
mp și 6 euro mp. Tel. 0745/253413.

Vând spații comerciale (25)

• vând sau schimb avantajos spațiu de 
producție, 600 mp plus terenul aferent 5500 mp, 
pe DN7, la 38 km de Deva spre Arad, comuna 
Tătărăști. Tel. 0722/380321.

Imobile chirii (29)

• Inchaiem spațiu comercial (magazin, 
cofetărie și laborator cofetărie) cu dotările 
necesare. Informații la tel. 282881 sau 
282508, Ilia

• închiriez garșorieri mobilată zonă centrală2 
camere, bucătărie, preț 100 euro. Tel. 215487.

Auto -umânești (36)

• vând Dada break, at 1997, vopsea metalizată 
nu necesită reparații, acte 12.2005, VT 2007, capi
tonată mochetă 85.000 km. Tel. 0726/080402

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz 12+1 VW LT 28, model 1987, 
lung și înalt, stare foarte bună motor 2400 
Diesel, cârlig pentru remorcă Telefon 
0722/161661.

Camioane, remorci (39)

• vând remorcă 2 axe, model furgon, închisă 
pentru microbuz, stare foarte bună preț nego
ciabil, preț 9.900 ron. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând toarte avantajos semănătoare de grâu, 
porumb, nouă Tel. 0258/760308
• vând semănătoare păioase 29 rânduri, 
semănătoare prășitoare 6 rânduri, săpătoare 6 
rânduri, mașină erbicidat, cadru disc în tiranți, 
toate în perfectă stare de funcționare. Tel. 
264161.
• vând tractor 45 CP, motor defect sau cumpăr 
motor tractor Hanomag, nemțesc. Tel. 683091.

Mobilier și interioare (47)

* mobBer dn pal și lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736. ^■”'■32715.

Televizoare (48)

• vând tv color marca Telefunken cu teleco
mandă stare perfectă de funcționare, preț 
3.000.000 lei negociabil și masă rotundă de lemn 
masiv, preț 1500.000 lei, negociabil. Tel. 213785.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRIS SERVICE 5RL
TEL: (0359) 409.222 
0723-384.991
Str. PriîiifiHrt Nr.26
( )RADEA

ACUM
SI numai ACUM

ULTRA PROMOȚII
Numai aici jiasesti: 

Cele moi mscJ preturi
MONITOARE 15' cfe Io 450.000 lei 

MOMOARE 17'dela 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi 

E-mail: calculatoarei rdslink.n>

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând csnturâ militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, mașină de cusut Singer, monede 
cu eclipsa 2 euro bucata. Tel. 0723/005657.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând vaci 4 ani și vițel de 5 luni, preț nego
ciabil. Relații la tel. 212344,227149.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aw» pentru măsurat glicemia, marca 
Accu Cher, nou, nemțesc cu 100 bucăți teste. Tel. 
230253.

Apeluri (65)

• caut urgent persoană (femeie) pentru 
îngrijit femeie bolnavă la domiciliul aces
teia, permanent Deva, tel. 219934.

Prestări servicii (72)

• transport marfă cu Ford Transit 1,2 tone și 10 
mc. Tel. 0722/328820.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• tânăr, 19 ani, studii 12 clase,șofer profesionist 
cat. B un an vechime, C, E 3 luni, solicit loc de 
muncă Tel. 0722/814225.

Oferte locuri de muncă (74)

• caut urgent muncitori necalificați. Tel. 
0726/076256.

• SC DanieHe Company SRL Deva, Str. 
Rândunicii, nr. 6, angajează persoane 
pentru munca la domiciliu, în vederea 
realizării produselor tricotate și croșetate. 
Relații la tel. 206094, int 25.

• SC FiladelfiaPam SRL, cu setfiulfri orașul 
Hațeg, str. A. Vlaicu, nr. 2, angajează 
personal calificat ta meseriile de brutar, 
modelator, cocâtor. Informații la sediul 
societăți, teL 770182,0722/435609.

• societate româno-germană angajează 
director vânzări repartiție, studii supe
rioare, salariu motivant, carnet conducere, 
operare PC, abifități de comunicare, TeL 
220410,0745/348578

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,simal0smart.ro
Mobilier de apartament, 
—— Mobilier de birou, 
uși PORTA ------------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(27672)

Anunțurile de 
mică publicitate 
pentru Cuvântul 
Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate 
în următoarele 
puncte din Deva:

1. Comtim;
2. Stația de 
autobuz 
Orizont- Micro 
15;
3. Galeriile de 
Artă Forma;
4. Alimentara 
Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B- 
dul Decebal.

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru 
persoanele 
fizice.

CUVÂO

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ANUNȚ
Inspectoratul General al Poliției Române organizează CONCURS în vederea 
ocupării unui post de ofițer specialist sociolog la Inspectoratul de Poliție al 
Județului Hunedoara.
Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: 
Șăfie:

- absolvenți ai unor instituții de învățământ superior de lungă 
durată, cu diplomă de licență (profil sociologie);

- declarați „apt” din punct de vedere medical, fizic șl psihic;

Să aibâ:
■ cetățenie română și domiciliul stabil în România;
- cunoștințe de limba română (scris și vorbit);

- capacitate deplină de exercițiu;
- un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise 

și practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire 

penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
- să cunoască, cel puțin la nivel mediu, o limbă străină de 

circulație internațională;
- să îndeplinească toate condițiile stabilite de fișa postului;
- să aibă abilități de utilizare a calculatorului.
Verificarea îndeplinirii criteriilor referitoare la cunoașterea unei 

limbi străine și utilizarea calculatorului se va face prin susținerea unui test 
scris și, respectiv, a unei probe practice.

Concursul va avea loc în perioada 29.08.- 01.09.2005, la sediul 
Centrului de Studii Postuniversitare București al Ministerului Administrației 
și Internelor, Șoseaua Olteniței nr.158-160, sector 4, București și va cuprinde 
două probe - test scris și interviu.

Nota minimă pentru promovarea fiecărei probe este 7,00.
Nota finală se stabilește ca medie a notelor obținute la fiecare 

probă de concurs.
în cazul în care după susținerea probelor de concurs vor mai 

exista posturi vacante, pot fi ocupate prin redistribuire de către candidații 
care au obținut note peste 7,00, în ordinea descrescătoare a mediilor și pe 
baza opțiunilor acestora.

Cererile de participare la concurs vor fi adresate Serviciului 
management resurse umane din Inspectoratul de Poliție al Județului Hune
doara, până la data de 08.08.2005, ora 14,00.

Relații suplimentare se pot obține la Inspectoratul de Poliție al 
Județului Hunedoara, Serviciul management resurse umane, telefon 

0254/206.722, interioare 2113, 2114.

ȘEFUL INSPECTORATULUI, 
Comlsar-șef de poliție
DRĂGHia ROȘIORU ALEXANDRU

(27725)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Hunedoara

distribuitori de presă
Cerințe:

o Abilități de comunicare;
o Disponibilitate la program
matinal;
o Seriozitate.

Prezintă avantaj:
o experiență în relații cu publicul;
o persoană dinamică;
o experiență în vânzări.

Oferim:
o program de lucru flexibil;
o venituri în funcție de realizări;
o mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@infornnnedia.ro

Qida Consulting
comunicat de presă

Management performant - o nouă provocare!

Societatea de consultanță managerială și training RIDA CONSULTING din Deva, în 
partsneriat cu Inspectoratul Școlar al județului Hunedoara lansează proiectul 
MANAGEMENT PERFORMANT - Instruire managerială continuă, cursuri on* 
line. Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 
2002 Programul de Coeziune Economică și Socială-Dezvoltarea Resurselor 
Umane.

I 

"Considerăm că dată fiind creșterea economică înregistrată de România Ih ultima j 
perioadă, realizată fn principal prin activitatea firmelor private și In special a IMM- j 
urilor, dar și rolul IMM-urilor ca alternativă a restructurării industriale, pregătirea 
managerilor și a personalului de conducere din aceste firme reprezintă o garanție în 
plus pentru continuarea acestei dezvoltări și crearea de nd locuri de muncă*.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, sc RIDA CONSULTING srt a apelat la lectori 
cu experiență în domeniu, bun! cunoscători ai fenomenelor economice specifice 
României în această perioadă.

Proiectul MANAGEMENT PERFORMANT constă din 18 cursuri și 3 aplicații de 
management general și specializat și se adresează managerilor de IMM-uri 
(directori, directori economici, directori de producție), sunt gratuite, se finalizează cu 
evaluare și Certificat și se derulează în perioada 01 septembrie - 31 octombrie 
2005 la sediul firmei din Deva și urmăresc instruirea managerilor și personalului în 
vederea maximizării managementului general al i.M.M-uridin județul Hunedoara.

Pentru informații și înscrieri. SC RIDA CONSULTING sri Deva poate fi contactată la 
următoarea adresă: DEVA, Aleea Poiana Narciselor, bl.2. sc.B, parter, ap. 19 și la 
tel./fax 0040.254.230595. mobil 0742.013084 sau e-mail 
rida consulting@yahoo.com
RIDA CONSULTING/Deva

Uniunea Europeană acordă României expertiză și sprijin financiar 
în vederea pregătirii pentru aderare, prin programe 
specifîce:Phare, Ispa și Sapard. Sectoarele beneficiare variază de 
la dezvoltare regională și sprijin pt. IMM. până la investiții în 
infrastructură demedîu șl transport și dezvoltare rurală. Suma i 
anuală totală a ionauriioi neramouisaoiie acordate riomamei prin 
cele trei programe este în creștere de la cca 660 de milioane de | 
Euro în 2003 la peste un milliard de Euro în 2006. Gestionarea j 
acestor fonduri este realizată de autoritățile române de resort, sub I 
coordonarea MinisteruluiFinanțelor Publice.

—« UK IH. - M Z mmm Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat,
£1/1 FmITI A 7 A«Tf I încearcă variantele speciale contra cost.

V llZkll I IHfan I ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

DATE R RSONALE

• chioșcul de ziare de lângă
i Corn Lini;
j • chioșcul de ziare din statia 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;

i • chioșcul de ziare de lângă
j Alimentara Dacia;
' • chioșcul de ziare, intersecția i 
i Zamfirescu - B-dul Decebal.
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• A zecea planetă. Un grup de astronomi 
a anunțat că un obiect descoperit la margi
nea sistemului nostru solar are dimensiunile

Scenariu modificat
corespunzătoare pentru a fi clasificat drept a 
zecea planetă a acestuia, relatează CNN. 
(MF)

Statuia 
dispărută

Londra (MF) - O 
artistă din Cambridge a 
făcut un apel public pen
tru regăsirea unei statui 
în mărime naturală a 
reginei Elizabeth a Il-a, 
furată din grădina sa la 
jumătatea lunii iulie, 
transmite AFP.

Suș Kafta-Ellis a exe
cutat statuia din oțel 
inoxidabil în 2002, pen
tru sărbătorirea a 50 de 
ani de la încoronarea 
reginei Elizabeth, în 
1952. Estimată la aproxi
mativ o mie de lire ster
line (1.450 de euro), 
sculptura o reprezintă pe 
suverană cu pardesiu și 
fular.

Statuia a dispărut însă 
din grădina artistei pe 16 
iulie. Statuia este destul
de ușoară încât cineva 
să o ia și să plece cu ea, 
a explicat 
artista. „Va 
apărea 
probabil 
într-un 
anticariat, 
nu știu“.

M. Jackson

Vânzări 
mici
Los Angeles (MF) - 
Cel mai recent album 
de greatest hits al lui 
Michael Jackson și 
primul lansat de el 
după achitarea de 
acuzațiile de agre
siune a unui minor s- 
a vândut în doar opt 
mii de exemplare în 
prima sa săptămână 
pe piață, transmite 
BBC News online. 
Dacă în țara sa 
natală, albumul nu a 
reușit să se claseze 
decât pe locul 128, 
dublul CD „The 
Essential Michael 
Jackson" a avut per
formanțe mai bune 
în Europa, urcând în 
topurile britanice 
direct pe locul al 
doilea.

■ Povestea teroriștilor 
din filmul „American 
Dreams", modificată 
după atentate.

Londra (MF) - Ca urmare 
a atentatelor de la Londra, 
producătorii filmului „Ameri
can Dreams” vor modifica sce
nariul care redă povestea unor 
kamikaze pakistanezi care în
cercau să-l asasineze pe preșe
dintele Statelor Unite, a anun
țat Sunday Telegraph, citat de 
AFP.

Filmul urmărește încercă
rile teroriștilor de a-1 asasi
na pe președintele american, 
jucat de Dennis Quaid. Hugh 
Grant și Willem Dafoe sunt 
de asemenea în distribuția a- 
cestui film, a cărui lansare 
este prevăzută pentru febru

arie 2006. Scenariul acestei 
comedii negre a fost scris de 
Paul Weitz, care a mai lucrat 
cu Hugh Grant la adaptarea 
cărții lui Nick Hornby, 
„About A Boy”.

Sunday Telegraph afirmă 
că șeful teroriștilor din film 
trebuia să se numească Omar, 
alegere calificată drept nefe
ricită în lumina atentatelor 
din 7 și 21 iulie care au lovit 
capitala britanică. Unul din
tre autorii atentatelor, arestat 
la Birmingham, se numește 
Yasin Hassan Omar.

Filmul este produs de 
Depth of the Field, compania 
de producție a fraților Weitz.

După atentatele de la 11 
septembrie din Statele Unite, 
lansarea mai multor filme 
despre terorism a fost amâ
nată.

Misiune spațială prelungită
■ Discovery își pre
lungește cu o zi șederea 
în spațiu pentru a face 
mai multe lucrări.

Houston (MF) - Discovery 
va rămâne la Stația Spațială 
Internațională (ISS) cu o zi 
mai mult decât era prevăzut 
inițial, pentru a permite 
echipajului să facă mai multe 
lucrări la bordul acesteia, în

Au rupt relațiile
Vladivostok (MF) - Ministerul rus al 

Apărării a rupt relațiile cu canalul ameri
can de televiziune ABC, după ce acesta a 
difuzat un interviu în exclusivitate cu li
derul separatist cecen Șamil Basaev, a 
anunțat, duminică, ministrul rus al Apă
rării, Serghei Ivanov, citat de AFP.

„Am cerut astăzi serviciului nostru de 
presă să se asigure că nici un angajat al Mi
nisterului Apărării nu va avea contacte cu 
canalul de televiziune ABG”, a spus el. „ABC 
devine persona non grata, un paria pentru 
Ministerul Apărării”, a declarat Ivanov.

Naveta Discovery

timp ce data următorului 
zbor spațial american rămâne 
foarte nesigură, a anunțat, 
sâmbătă, NASA, citată de 
AFP.

„Avem posibilitatea să pre
lungim misiunea cu o zi”, a 
arătat Wayne Hale, directorul 
adjunct al programului 
navetelor, la o conferință de 
presă de la Centrul Spațial de 
la Houston, Texas. Astfel, Dis
covery va reveni la sol pe 8 
august, la Cap Canaveral, 
Florida, la ora 4.47 dimineața 
(11.47 ora României).
sbJirelungirea Mfe4 de ore a 
Sffiiiunii va permite echipa
jului să transfere pe ISS toate 
proviziile de la bordul navetei 
și apa potabilă, pe lângă cele 
13,5 tone de hrană și echipa
mente aflate în modulul 
presurizat Rafaello.

Alexandra -
Născută în zodia 
Rac, îi plac atletis
mul, muzica, dan
sul și distracțiile.

(Foto: Traian Mânu)

O sabie de 200.000 de dolari

plecat să exploreze lumea. Dintre cei trei frați 
i ai săi, el este cel mai curajos, dar și cel mai... 
i sensibil Ia frumos. (Foto: arhivai

■ Vedeta suvenirurilor 
vândute la licitație a fost 
sabia laser din „Războiul 
stelelor".

Beverly Hills (MF) - Sabia 
laser folosită de Luke Sky
walker, eroul din „Războiul 
stelelor”, a fost vândută cu 
peste 200.000 de dolari la o 
licitație de suveniruri holly- 
woodiene, transmite AFP.

Sabia laser, în realitate un 
tub din crom cu mâner de 
cauciuc, folosită de actorul 
Mark Hamill în primul episod 
al seriei, din 1977, a fost vede
ta lotului de 550 de obiecte a 
căror vânzare, vineri, a adus 
peste două milioane de dolari.

Sabia lui Skywalker fusese 
estimată între 60.000 și 80.000

Luke Skywalker și sabia laser de 200.000 de dolari

de dolari. O altă sabie, cea a 
lui Darth Vader din „Imperiul 
contraatacă”, al doilea film 
din serie (1980), fusese esti
mată între 40.000 și 60.000 de

dolari, fiind adjudecată ulte
rior pentru 118.000 de dolari.

Licitația, organizată de o 
companie din Beverly Hills, a 
fost ocazionată de decizia lui

Gary Kurtz, producător al 
primului film din seria lui 
George Lucas, de a se des
părți de o parte din colecție'1 
sa. Banii proveniți din vân ‘ 
zarea obiectelor vor fi folosiți 
pentru întreținerea și restau
rarea restului colecției lui 
Kurtz.

Un combinezon portocaliu 
al pilotului vehiculului spa
țial X-Wingm, purtat de Mark 
Hamill, a fost vândut pentru 
70.000 de dolari, iar un baston 
de lemn al înțeleptului Yoda 
a atins suma de 50.000 de 
dolari după ce fusese estimat 
la 8.000-10.000 de dolari.

Masca de latex folosită de 
actorul care a interpretat per
sonajul Chewbaccas a fost 
adjudecată pentru 50.000 de 
dolari.

Cum a scăpat de
A câștigat peste 115 
milioane de euro la loto

Dublin (MF) - Câștigătoarea, a cărei iden
titate nu a fost comunicată de loteria irlan
deză, locuiește în sud-vestul Irlandei. Ea a 
depășit recordul de câștig, deținut din apri
lie 2005 de un elvețian, cu 64.040.749 de euro.

Premiul cel mare nu fusese câștigat timp 
de opt extrageri consecutive.

Potrivit radioului public irlandez RTE, 
câștigătoarea se numește Dolores McNa
mara și locuiește la Gallyowen, în apropiere 
de Limerick. Ea și-ar fi descoperit noul 
statut de milionară, vineri seară, într-un 
bar, în prezența mai multor martori. Unul 
dintre aceștia a spus că femeia s-a dus ime
diat la poliție pentru a cere ca biletul 
câștigător să-i fie păstrat la loc sigur.

■ Muzicianul Jimi Hen
drix a pretins că este 
homosexual pentru a fi 
eliberat din armată.

Los Angeles (MF) - în vari
anta publică prezentată de le
gendarul rocker, acesta a fost 
lăsat la vatră în 1962, la vâr
sta de 19 ani, după ce a fost 
rănit într-un salt cu parașuta, 
însă biografia „Room Full of

Mirrors” de Charles R. Cross 
susține că documente din arhi
va armatei arată că Hendrix a 
fost lăsat la vatră deoarece 
prezenta „tendințe homosexu
ale”. Cross afirmă că Hendrix 
a fost atras toată viața de 
femei - el a avut chiar o aven
tură cu actrița Brigitte Bardot.

Biografia susține de aseme
nea că viitorul star s-a înro
lat în armată pentru a evita 
să fie trimis la închisoare,

armată
după ce a fost arestat pentru 
furt de mașini în orașul său 
natal, Seattle. El a devenit 
ulterior unul dintre cei mai 
mari chitariști ai lumii. 
Statutul de star l-a atins în 
1966 cu hituri rock.

„Room Full of Mirrors” 
este publicată pentru a mar
ca 35 de ani de la moartea lui 
Hendrix, din cauza unei su- 
pradoze de somnifere, la Lon
dra, în 1970.

Un băiat se răcorește 
într-o mini-cascadă din râ-, 
ul ce străbate satul Koka- 
Hahe, situat la 10 km sud 
de Sofia. în acest week
end, în Bulgaria au fost 
temperaturi de 37 grade O.

Ștofa: EPA)


